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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. 4, PL ISSN 0031-0514

KWIRYNA ZIEMBA Uniwersytet Gdański

WIELKA IMPROWIZACJA W ŚWIETLE LIRYKÓW MICKIEWICZA  
Z RĘKOPISÓW III CZĘŚCI „DZIADÓW”

1

Po okresie stopniowej utraty atrakcyjności romantyzmu, dającej się zauważyć po 
odzyskaniu przez Polskę niezależności od Rosji, można obecnie obserwować zarów-
no jego powrót w doświadczeniu społecznym, jak i polityczne próby odnawiania 
romantycznego przeżywania historii, wspólnoty, podmiotowości. W sytuacji, w któ-
rej się znaleźliśmy, trudno nie myśleć o tym, jak bardzo do ukształtowania się 
mechanizmów polskiej pamięci zbiorowej przyczyniły się Dziady Adama Mickiewi-
cza. Wydaje się nawet, że im mniej są rzeczywiście czytane, tym bardziej bywają 
naśladowane, tak wyraźnie w życiu społecznym ugruntował się schemat zawarty 
w scenach dramatycznych III części 1. Pamięć ma i powinna mieć charakter żałob-
ny, skupia się na celebrowaniu wydarzeń historycznych o traumatycznym charak-
terze, relacja historyczna wymieszana jest z interpretacją i mityzacją przedstawia-
nych wydarzeń poprzez zaangażowanie szeregu wielkich kodów symbolicznych 
różnych proweniencji, z których najważniejsze jest chrześcijaństwo (o wyraźnie 
akcentowanym obliczu katolickim). Właśnie jak w Dziadach, gdzie logika wiary 

1 Na temat odtwarzania struktury Dziadów w zbiorowym życiu polskim powstały już liczne studia. 
Zob. zwłaszcza D. S i w i c k a, Nasze widowisko – Dziady. W zb.: Dziady nasze mają to szczególnie... 
Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza. Red. nauk. A. F a b i a n o w s k i, 
E. H o f f m a n n - P i o t r o w s k a. Warszawa 2013. – K. T r y b u ś, Rytuał i pamięć w „Dziadach” 
– z dzisiejszej perspektywy. W: Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011. 
Ostatnio teatr i teatrologia jakby zapragnęły nadążyć za życiem. W kończącym się 2016 roku mia-
ły miejsce dwie głośne premiery Dziadów: M. Z a d a r y  w Teatrze Polskim we Wrocławiu i E. N e-
k r o š i u s a  w Teatrze Narodowym w Warszawie. Na przełomie października i listopada (niniejszy 
tekst był już wtedy skończony i złożony do druku) odbył się we Wrocławiu, pod naukową opieką 
L. K o l a n k i e w i c z a  (przedłużającego w pewien sposób swe rozumienie dramatu Mickiewicza 
wyłożone w książce Dziady. Teatr Święta Zmarłych áGdańsk 1999ñ), festiwal „Dziady”. Recykling. 
Obok wymienionych spektakli zaprezentowano na nim remiksy wszystkich ważnych inscenizacji 
Dziadów ostatniego półwiecza. Dramatowi Mickiewicza towarzyszyły demonstracje kultu przodków 
w różnych kulturach, pokazy filmów, wystawy malarstwa i fotografii oraz debaty, w tym prowadzo-
na przez J. S i e r a d z k i e g o  Jakich „Dziadów” Polacy potrzebują? i przez Z. M a j c h r o w s k i e-
g o  „Dziady” w teatrze, czyli „co jest w Polsce (nie) do (po)myślenia”. O ile rozumiem z opisów (nie 
uczestniczyłam bowiem w tych wydarzeniach), był to rodzaj spersonalizowanej przez twórców fe-
stiwalu performatywnej encyklopedii, poświęconej sposobom rozumienia Dziadów przez teatr – od 
Grotowskiego po dziś dzień. 
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sankcjonuje racje polskie, zapewnia zmartwychwstanie Polski oraz karę dla wrogów 
i kolaborantów. W utworze Mickiewicza religia podlega silnemu upolitycznieniu 
i osłania resentyment: bo chociaż ksiądz Lwowicz uznaje pragnienie zemsty na 
wrogu i wampiryczne szerzenie nacjonalizmu raczej niż patriotyzmu w pieśni Kon-
rada za niechrześcijańskie, zemsta z ręki Boga zapowiadana jest przez księdza 
Piotra i przez Oleszkiewicza w aurze mistycznej wzniosłości, a następnie dochodzi 
do skutku. Zatem to, czym Konrad grzeszył, stojący za nim poeta uświęcił, gdy za 
pomocą czaru poezji nadał swemu pragnieniu zemsty charakter jakoby chrześci-
jański. Poetycka teologia polega na tym, że wbrew zarzutom Konrada Bóg jest 
z nami. Doktora trafia piorun, Bajkowa – apopleksja, dusza Nowosilcowa po śmier-
ci będzie męczona przez widmo swego konfidenta, powódź zaleje Petersburg na-
stępnego dnia po przepowiedzeniu kary przez Oleszkiewicza. Dzięki religii potrak-
towanej jako hermeneutyka historii klęska staje się zwycięstwem: skoro Polska 
umiera na krzyżu jak Chrystus, musi zmartwychwstać i okazać moc zbawczą dla 
świata, a ofiara młodych więźniów i zesłańców z pewnością wyda owoc pokrzepia-
jący naród. Jeżeli historia jest misterium, zawsze już będą się w niej ścierały siły 
dobra i zła, nigdy nie znajdzie się w niej miejsce na konflikty wartości, tragizm 
i niejednoznaczność, otwarcie na wielość interpretacji.

Nasuwa się pytanie, dlaczego Mickiewicz napisał – i czy aby napisał – utwór, 
który skazuje polską zbiorowość na powtarzanie, jak upiory stworzone wyobraźnią 
tegoż poety, tych samych ciągle gestów – upamiętniania, upraszczania, żałobnego 
i martyrologicznego przeżywania narodowej przeszłości oraz dzielenia jej bohaterów, 
także tych żyjących, na świętych i sługusów szatana, a wszystko to traktowane 
jako podstawa bądź inicjacyjne doświadczenie polskiej zbiorowej tożsamości oraz 
odprawiane jako sui generis ludowe lub polityczne święto, obrzęd dziadów i Dziady 
na scenie polskiego życia zbiorowego. W którym oczywiście musi być zawsze i ofia-
ra niewinna, i mąż straszny, wskrzesiciel narodu.

W momencie, gdy tego rodzaju praktyki, nastawione o wiele bardziej na kształ-
towanie narodowych emocji niż narodowej refleksji, mają szansę wkroczyć szerokim 
frontem do szkół, jako styl nauczania historii, a zapewne i literatury, nie od rzeczy 
wydaje się przypomnienie, że czytelnik III części Dziadów musi się zmierzyć z praw-
dziwie gordyjskim węzłem interpretacyjnych problemów już przy próbie uchwycenia 
koncepcji i podmiotowości protagonisty utworu, przedstawianego tradycyjnie jako 
porte parole autora 2. Nie dość, że będąc reinkarnacją Gustawa, Konrad niesie 
w sobie problematykę ontologicznego statusu bohatera IV części Dziadów, to jesz-
cze niepokoi niejasnością swego odniesienia do samego Mickiewicza. W scenach 
dramatycznych Konrad, pojawiając się obok bohaterów, którzy mają po części 
imiona lub nazwiska przyjaciół i kolegów Mickiewicza, zastępuje jego postać, jest 
rodzajem desygnowanego do tekstu symbolicznego sobowtóra samego poety. Nie 
sposób jednak określić stopnia identyfikacji czy typu paktu autobiograficznego 

2 Odwieczne pytanie „Kto jest bohaterem Dziadów?” postawił wprost M. M a s ł o w s k i, udzielając 
na nie całego wachlarza odpowiedzi w pracy pod takim właśnie tytułem („Przegląd Humanistyczny” 
1991, nr 2. Przedruk w zb.: „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat, adaptacje, tradycje. Red. 
B. D o p a r t. Kraków 1999). Zob. też M. M a s ł o w s k i, Problemy tożsamości. Szkice mickiewi-
czowskie i (post)romantyczne. Lublin 2006. 
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wiążącego autora i jego bohatera, który jest równocześnie najstaranniej wymode-
lowaną postacią literacką w utworze, określoną przez cały szereg przypisywanych 
sobie nadludzkich mocy, w jakiejś mierze uznawanych za rzeczywiste przez kolegów 
przedstawionych w znacznie bardziej realistycznej konwencji i przez księdza Piotra. 
W dramacie mamy do czynienia z dwoma momentami przełomowymi w dziejach 
protagonisty – jego śmiercią jako Gustawa i narodzinami jako Konrada oraz ze 
wzlotem i upadkiem w Wielkiej Improwizacji, a następnie podźwignięciem się dzię-
ki egzorcyzmom (także, nawiasem mówiąc, coraz w Polsce modniejszym) i sile 
modlitwy wstawienniczej. Zapowiadana jest przyszła misja Konrada jako sługi 
wiary i, może, zbawiciela ojczyzny. Wielka Improwizacja jest również psychomachią, 
walką aniołów i diabłów o duszę Konrada, a zwycięstwo aniołów w jakiś sposób 
rozgrzesza i uświęca grzesznika, sugerując równocześnie związek opisywanych 
metaforycznie procesów z nawróceniem religijnym i duchowymi przeżyciami same-
go Mickiewicza, co zwykle uspokaja odbiorców, skłaniając do nadziei, że mętne 
źródła, z których płyną przełomy Konrada, zostały jednak oczyszczone i że jest 
w nim mimo tego wszystkiego, co mówi on czy śpiewa w dramacie, coś nie tylko 
polskiego, ale i chrześcijańskiego.

Sytuację komplikuje również to, że Mickiewicz obecny jest w swoim utworze 
jeszcze na wielu innych poziomach: przede wszystkim jako podmiot czynności 
twórczych, ale też jako autor motta, wstępu i objaśnień. W Ustępie III części Dzia-
dów mamy aż dwie emanacje autora: wygnańca, w którym domyślamy się Konra-
da, i narratora 3. Jeszcze bliższy Mickiewiczowi, ukształtowany prawie w konwencji 
liryki osobistej, wydaje się podmiot listu poetyckiego Do przyjaciół Moskali. Wiersz 
ten stanowi nie tylko zamknięcie, ale też interpretację całości właśnie ukończone-
go dzieła, tworząc wraz ze wstępem jego poetologiczną ramę (która ma także inne, 
pominięte tu funkcje). Rama to osobliwa: jej górna część skierowana jest do polskiej 
i europejskiej, dolna do rosyjskiej publiczności. W biblijnie wystylizowanym wstę-
pie podmiot autorski jak najpełniej pragnie utożsamić się z polskim podmiotem 
zbiorowym oraz akcentuje kommemoratywną funkcję dramatu. A w liście poetyckim 
Mickiewicz ujawnia się jako autor swego dzieła, stojący za podmiotem czynności 
twórczych i potwierdzający go: tak, mówiłem w swoim imieniu, nie tylko tradycji 
literackiej i technik stwarzania mówiącego i jego mowy w tekście, spróbujcie mnie 
zrozumieć, przyjaciele Rosjanie. Niestety, Polakom tego, co mieliby zrozumieć 
z Dziadów, poeta nie wyjaśnia.

Już ten krótki przegląd problemów dotyczących podmiotowości Konrada i spo-
sobu istnienia Mickiewicza w tekście Dziadów uświadamia, jak trudno jest odpo-
wiedzieć na pytanie, w jakim stopniu poeta identyfikował się ze swoją wizją histo-
rii lat ostatnich i przyszłości Polski oraz samego siebie w swoim dziele, a w jakim 
uważał je za kreację literacką wygenerowaną pod ciśnieniem okoliczności i podpo-
rządkowaną bieżącym potrzebom narodowym. Bo to, iż później widział dzieje i mi-

3 R. F i e g u t h  (O poetyce kompozycji w „Ustępie” trzeciej części „Dziadów”. W: Rozpierzchłe gałąz-
ki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza. Przeł. M. Z i e-
l i ń s k i. Warszawa 2002) zwraca uwagę na niejednolitość podmiotu Ustępu, na heterogenną 
strukturę podmiotów narracji i wirtualnych odbiorców wszystkich fragmentów. Dostrzega też po-
trójny krąg odbioru projektowanego w dziele: polsko-litewski, zachodni i rosyjski. 
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sję polski podobnie, może świadczyć o tym, że był pierwszym odbiorcą Dziadów, 
który uległ wpisanemu w nie pragnieniu rządu dusz, że został w pewien sposób 
wtłoczony w rolę ze swojej sztuki i w jej historiozofię. Dla pokoleń czytelników 
Dziady, uważane od momentu publikacji po dziś dzień za wybitne osiągnięcie ar-
tystyczne i wielką poezję narodową, stały się lekturą kształtującą ich własne prze-
życie narodowości, a konrad – wzorcem nawrócenia religijno-patriotycznego, pra-
wodawcą momentu, powtarzającego się w tylu polskich biografiach, w którym 
sprawa ojczyzny opanowuje i angażuje całą wewnętrzność. Być może jednak, wobec 
ambiwalencji wpisanej w Dziady, a cechującej zwłaszcza postać ich protagonisty, 
należałoby zastanowić się, czy współczesna polska tożsamość powinna opierać się 
na fiksacji pewnego sposobu rozumienia Dziadów (powracającego w wypowiedziach 
– zwykle nie na temat Mickiewicza – i w gestach także tych, którzy nawet utworu 
Mickiewicza nie czytali i nie widzieli na scenie lub dawno go zapomnieli). tym bar-
dziej że sam Mickiewicz wyraził bodaj, w kilku towarzyszących Dziadom wierszach, 
swój niepokój wobec świeżo stworzonego dzieła i refleksję nad wpisanym w nie 
podmiotem, nad całym pomysłem poetyckiego autoportretu jako więźnia imieniem 
konrad w celi klasztoru bazylianów w wilnie przerobionego na więzienie stanu. 

2

problem związków między liryką Mickiewicza a iii częścią Dziadów nasuwał się od 
dawna, przede wszystkim przy okazji sporów o datowanie poszczególnych wierszy 
i przy próbach łączenia ich z programem ideowym całego utworu, a zwłaszcza 
wielkiej improwizacji. Chodziło w szczególności o Mędrców, Rozum i wiarę oraz 
Rozmowę wieczorną, które wacław kubacki rozpatrywał jako warianty wielkiej 
improwizacji i widzenia księdza piotra, a Jarosław Maciejewski jako przygotowanie 
do wielkiej improwizacji 4. ponieważ wszystkie trzy należą do liryki religijnej, a w do-
datku uważane są za świadectwo przełomu duchowego Mickiewicza, lektura Dzia-
dów w ich świetle siłą rzeczy kładzie akcent na religijne tendencje Mickiewicza 
w tym dziele, i to właściwie bez względu na to, czy wiersze te powstały niemalże 
równolegle z Dziadami, czy wcześniej. zaświadczona w tych lirykach wewnętrzna 
przemiana poety staje się niekiedy pozatekstową gwarancją prawdziwości procesu 
duchowego oczyszczania, jakiemu podlega protagonista dramatu, oraz chrześcijań-
skiego sensu zasadniczego przesłania Dziadów i wpisanej w nie wizji historiozoficz-
nej – którą Mickiewicz miał później długo jeszcze rozwijać, przez Księgi narodu 
i pielgrzymstwa polskiego po prelekcje paryskie. w pewnym sensie te właśnie wier-

4 w. k u b a c k i, Legenda o rzymskim pielgrzymie. w: Żeglarz i pielgrzym. warszawa 1954, s. 190 
i passim. – J. M a c i e j e w s k i, Gdy gościł w Wielkopolsce. Adam Mickiewicz w Wielkim Księstwie 
Poznańskim 1831–1832. poznań 1958, s. 413. zob. też S. S k w a r c z y ń s k a, Spór o Mickiewicza-
-katolika (w: Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru”. warszawa 1957). Historię poglądów 
i dyskusji na temat czasu powstania tych wierszy, a pośrednio także ich związków z Dziadami 
referują i komentują M. D e r n a ł o w i c z  w Kronice życia i twórczości Mickiewicza. Od „Dziadów” 
części trzeciej do „Pana Tadeusza”: marzec 1832 – czerwiec 1834 (warszawa 1966, s. 32–33) oraz 
Cz. z g o r z e l s k i  w swoim wydaniu Wierszy 1829–1855 a. M i c k i e w i c z a  (w: Dzieła wszystkie. 
Red. k. G ó r s k i. t. 1, cz. 3. wrocław 1981, s. 128–129 áRozmowa wieczornañ, s. 131–132 áRozum 
i wiarañ, s. 134–135 áMędrcyñ).
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sze, jeżeli traktujemy je jako towarzyszące III części Dziadów, stanowią podstawę 
nadziei, że katolicyzm Mickiewicza miał wymiar nie tylko polityczny i że, jako ugrun-
towany na autentycznym doświadczeniu religijnym, odporny był na skażenia, zawsze 
możliwe, gdy religia staje się bronią w konflikcie politycznym lub historycznym 5.

Gdy chodzi o dzieje Konrada, to jeśli podkreśla się rolę przeżyć religijnych Mic-
kiewicza w genezie i w problematyce Dziadów, utwór przedstawia się jako wynik 
przełomu duchowego tyleż bohatera, co autora, opowieść o upokorzeniu pychy 
mędrca i poety, wpędzonego w bunt przeciw Bogu z powodu miłości do cierpiącej 
ojczyzny, oraz o nadziei na odnalezienie oparcia w stającej się źródłem mocy poko-
rze wobec Boga. Przebyte w więzieniu i na zesłaniu doświadczenia przygotują 
Konrada zapewne do misji wskrzesiciela narodu i do zrozumienia objawionej księ-
dzu Piotrowi ofiarniczej i zbawczej roli Polski w historii świata. Choć na takiej 
wykładni ciąży po części hipoteza o rzymskich Dziadach (jako utworze o przełomie 
religijnym, o nawróceniu), nawet gdy jest odrzucana 6, nacisk na religijny wymiar 
doświadczenia Konrada wzrasta w wielu pracach z ostatnich dekad, skupionych 
zarówno na przyszłym uświęceniu, jak i na niedawnym opętaniu bohatera 7. Dzia-
dy właściwie znowu bywają utworem, w którym Mickiewicz zerwał z bajronizmem, 
„wyrzygnął” grzech pychy, dzięki pomocy księdza Piotra oraz modlitwom aniołów 
i Ewy upokorzył się przed Bogiem, a czerpiąc z Niego siłę, może zdążać ku roli męża 
opatrznościowego po oczyszczeniu w doświadczeniach wygnania. Albo też są opo-
wieścią o opętaniu, którego jednak – to podejrzenie czasami się snuje po nowszych 
studiach – nie udało się do końca przezwyciężyć.

Ta głęboko w gruncie rzeczy romantyczna lektura nie jest jedyną, przeciwnie, 
jej kontekstem są odczytania nowoczesne i ponowoczesne, w tym również takie, 
które pytanie o prawdę doświadczenia stojącego za Dziadami i o prawdę ich prze-
słania uchylają, traktując je, że tak powiem, jak każdy inny utwór literacki i pró-
bując w ten sposób osłabić moc i przemoc ich oddziaływania na polską wyobraźnię 
zbiorową. Nie ośmielając się dołączyć do grona autorów tego rodzaju prac, myśląc 

5 Mimo mnogości rozproszonych ustaleń wciąż zdumiewa brak szczegółowej monografii ukazującej 
idee religijne Mickiewicza na tle epoki, w kontekście ruchów wewnątrz katolicyzmu, protestantyzmu 
i prawosławia, na Zachodzie i Wschodzie. Gdy idzie o poważną współczesną refleksję nad chrze-
ścijaństwem Mickiewicza, nic nie zastąpi studiów M. M a s ł o w s k i e g o, takich jak Synteza reli-
gijna Mickiewicza (w: Problemy tożsamości) i, zwłaszcza, Recepcja „Dziadów” przez Kościół (w zb.: 
Dziady nasze mają to szczególnie...), gdzie autor prezentuje poetę jako prekursora przemian du-
chowych XX wieku i II Soboru Watykańskiego. Ukazuje, jak idee religijne Ksiąg narodu i pielgrzym-
stwa polskiego, Dziadów i prelekcji paryskich przedstawiały się w oczach Sołowjowa, Journeta, de 
Lubaca i Jana Pawła II. We wszystkich swych studiach mickiewiczologicznych Masłowski zdaje się 
jednak sądzić, że wszelkie podejrzane moralnie i teologicznie odczytania Mickiewicza wynikają 
wyłącznie ze złej lektury, a nie z ambiwalencji samego dzieła.

6 Źródłem tej hipotezy jest późny list A. E. O d y ń c a  do L. Siemieńskiego. Przed Dziadami, ale już 
w Dreźnie miał jakoby powstać umiejscowiony w Rzymie utwór obrazujący przemianę religijną 
Mickiewicza. Wątpił w to już W. Mickiewicz, ale przyjmowali wielcy monografiści – J. Kallenbach 
i, w pewnym stopniu, J. Kleiner. Przekaz ten zwalczali jako legendę (obecnie powszechnie, ale 
jednak nie przez wszystkich odrzucaną) m.in. S. Pigoń i W. Kubacki.

7 Zob. np. B. D o p a r t, Piętno buntu metafizycznego. Z symboliki III części „Dziadów”. „Ruch Lite-
racki” 1989, z. 4/5 (tu sugestywna wykładnia dotycząca Konrada usidlonego przez demony nawet 
w scenie 9). – M. D a l m a n, Bóg i człowiek w świecie III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. 
Gdańsk 2008.
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natomiast o związkach między liryką Mickiewicza a III częścią Dziadów, chcę się 
skupić na nieco innej problematyce niż nastręczająca się przez przesunięcie dato-
wania Rozmowy wieczornej oraz Rozumu i wiary, takiej wszak, którą zawsze, po-
dobnie jak tamtą, w Dziadach odnajdywano. Chodzi o relacje między ja indywidu-
alnym a ja grupowym, zbiorowym w konstrukcji podmiotu Mickiewiczowskiego i, 
w konsekwencji, o wpisany w jego twórczość projekt oddziaływania na tożsamość 
odbiorców, o Mickiewiczowski zamiar nie tylko podtrzymywania, ale też odnawiania 
i stwarzania polskiej tożsamości narodowej w czytelnikach oraz o stosunek poety 
do własnego zamiaru. Może mechanizmu narodowotwórczej siły tej poezji za często 
nie badano, ale przecież wszyscy byli jej zawsze świadomi. W końcu dlatego właśnie, 
a w każdym razie m.in. dlatego, od dawna nazywano Mickiewicza poetą narodowym 
oraz największym polskim poetą, dlatego powtarzano za Krasińskim – który rozu-
miał to głębiej, bo w wielu wymiarach – że my z niego wszyscy. Z pewnością utwo-
rem najbardziej narodowym w sensie swoistego prozelityzmu polskości, w skon-
densowaniu energii narzucania sugestywnej miłości do narodowości, podobnej 
w swej pasji do wielkiej miłości erotycznej, pozostaje III część Dziadów. Jej główny 
bohater, przepoczwarzony z Gustawa Konrad, w uniesieniu Wielkiej Improwizacji 
(jakoś przecież podobnym do uniesień Gustawa) opisuje proces identyfikacji z oj-
czyzną, utraty różnicy między sobą a Polską, co upoważnia go do buntu wobec 
Boga, który dopuszcza cierpienie Polaków. Po strąceniu w otchłań i wyegzorcyzmo-
waniu Konrada czytelnikowi lub spektatorowi w wizji księdza Piotra odsłonięta oraz 
narzucona zostaje wzniosła i wszystkiemu nadająca sens kondycja Polski jako 
Chrystusa narodów, a Konrada jako ofiarnika i prawdopodobnie wybawiciela oj-
czyzny. Stojący ponad scenami dramatycznymi III części Dziadów, Ustępem, wier-
szem Do przyjaciół Moskali, przedmową i objaśnieniami poety autor wpisany w tekst, 
podmiot głęboki czy gospodarz dzieła jest zaś tym, kto świadomie kształtuje swój 
utwór jako wyraz doświadczeń zbiorowych, zwłaszcza takich, w których doświad-
czenie indywidualne wlewa się w zbiorowe, roztapia się w nim i potwierdza. Dziady 
wskazują drogę do wyrzeczenia się nie tylko osobistych celów i pragnień, które 
należy złożyć na ołtarzu ojczyzny, ale i ja indywidualnego, które zlać się ma z ja 
zbiorowym, uzyskując wzmocnienie poprzez identyfikację z tożsamością milionów 
współrodaków. Jestem Polakiem znaczy wówczas: „Nazywam się Milijon” 8. Kto się 
jednak w ten sposób nazywa (a przypomina to imię diabła: „Legio sum” 9), nie będzie 
raczej mógł posługiwać się swoim własnym imieniem. Charakterystyczne, że w Ustę-
pie III części Dziadów Konrad pojawia się zawsze bez imienia – jedynie jako piel-
grzym, wygnaniec, młodzieniec. 

Wypowiadany w imieniu własnym Mickiewicza i wymieniający po nazwisku 
skazanych przyjaciół-dekabrystów wiersz Do przyjaciół Moskali objaśnia Dziady 
jako utwór redagowany w imieniu zbiorowego podmiotu polskiego. Równocześnie 
jednak w wierszu tym widoczna jest wola oddzielenia ja indywidualnego od ja zbio-
rowego: to pierwsze, powiązane siecią relacji towarzyskich i uczuciowych ze światem 
opozycji rosyjskiej, tłumaczy się ze skali nienawiści do Rosji wpisanej w dzieło 

8 A. M i c k i e w i c z, Dramaty. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3. Oprac. Z. S t e f a n o w s k a. War-
szawa 1995, s. 164.

9 Ibidem, s. 173.
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stworzone z pozycji tego samego ja, ale czującego się częścią zbiorowego podmiotu 
polskiego i chcącego być jego reprezentacją. Ujawnia to złożone procesy generowa-
nia przez podmiot czynności twórczych projektu recepcji III części Dziadów. Obok 
odbiorcy polskiego lub mającego zostać pozyskanym dla polskości Mickiewicz za-
kładał i wpisywał w tekst odbiorcę rosyjskiego i – mniej wyraźnie, ale jednak – za-
chodniego, licząc się z możliwością szybkich przekładów i z politycznym oddziały-
waniem swojego utworu. Nic w tym dziwnego – w 1832 roku, po latach spędzonych 
na zesłaniu w Rosji, w podróżach po Niemczech, Francji i Włoszech, po pobycie 
w Wielkopolsce, musiał mieć bardzo polifoniczną świadomość literacką, wyczucie 
bardzo zróżnicowanych potencjalnych kręgów odbiorców. Od okresu rosyjskiego 
aspirował do roli wybitnego poety epoki, o międzynarodowym uznaniu. Miał też 
świadomość, że poezja może oddziaływać politycznie także poza ojczyzną twórcy. 
Ale nawet potencjalny potrójny odbiór III części Dziadów (traktowanych zwykle jako 
dzieło w oczywisty sposób przeznaczone dla Polaków) nie zmienia w niczym widocz-
nego w całym utworze starania, by zarówno Konrad, jak i podmiot wpisany w tekst, 
wewnętrzny autor, przedstawiali się jako emanacja zbiorowego podmiotu polskiego. 
I to mimo że obraz Rosji w Ustępie wykazuje istotne powiązania z poezją i publi-
cystyką rosyjską 10, jak również z polskimi i zachodnimi relacjami z podróży i z ze-
słań do Rosji. Wszystko bowiem w Dziadach zjawia się w aurze polskiej traumy, 
wszystko przeniknięte jest polskim rozważaniem, czy Rosja może runąć lub się 
przemienić.

Być może, polskość została otoczona nimbem cierpienia, ekstatyczną miłością, 
została wcielona w postać przyciągającą siłą mrocznego geniuszu także dlatego, że 
Dziady miały nie tylko ją umacniać, ale i dla niej pozyskiwać. Należy pamiętać 
o wielonarodowości ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, zwłaszcza zaś stron 
rodzinnych Mickiewicza, o mieszaniu się narodowości w rodzinach, o powolnym 
kształtowaniu się tożsamości narodowej w warstwach niższych, o zachodzących 
pod zaborami procesach wynaradawiania lub unaradawiania wbrew przynależno-
ści etnicznej, i, w końcu, o polskości ponadetnicznej jako dziedzictwie Rzeczypo-
spolitej sprzed rozbiorów podjętym przez polski romantyzm w epoce tworzenia się 
nowoczesnego pojęcia narodu. Dramat opowiada o bolesnej przygodzie z polskością 
młodej inteligencji na Litwie (w czasach, właściwie, narodzin inteligencji jako war-
stwy społecznej), zdaje sprawę z finału młodzieńczej, uniwersyteckiej i gimnazjalnej 
działalności, mającej na celu rozwój polskiej świadomości narodowej. I sam prze-
dłuża tę działalność, czyni to, za co skazano prototypy jego bohaterów. W natural-
ny sposób uprzywilejowanym odbiorcą III części Dziadów jest młoda inteligencja, 
uczniowie klas wyższych i studenci, którzy przez blisko już dwa wieki mimo zaka-
zu lub z nakazu ten utwór o swych rówieśnikach czytają; którzy poprzez Dziady 
mają być ciągle na nowo przyciągani do polskości, uwodzeni jej cierpiętniczą urodą 
i gotowi do ofiary z miłości do ojczyzny. To z nich zawsze powinna wyrosnąć ta część 

10 Na rosyjskie konteksty III części Dziadów zwraca uwagę S. P a v l e n k o  (Nekropolis. Motyw powo-
dzi w dziejach Petersburga na przykładach wybranych tekstów literackich i publicystycznych. W zb.: 
Geograficzne przestrzenie utekstowione. Red. B. K a r w o w s k a, E. K o n o ń c z u k, E. S i d o r u k, 
E. W a m p u s z y c. Białystok áw przygotowaniuñ), analizując sposoby przedstawiania powodzi 
petersburskich oraz samego Petersburga w tradycji rosyjskiej i w Ustępie.
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społeczeństwa, która będzie niosła i kształtowała rozumienie narodowości. Może 
zresztą zastępujące lekturę i interpretację odgrywanie Dziadów przez społeczeństwo 
i polityków zaczęło się, odkąd system oświaty milcząco przyjął, że abiturienci nie 
muszą już być inteligencją, polską ani jakąkolwiek.

Konstrukcja podmiotowości w III części Dziadów ma swoiste dopełnienie, do-
powiedź, a może raczej autorski komentarz w postaci trzech wierszy, których au-
tografy znalazły się wśród rękopisów Dziadów, a treść i układ świadczy o pokre-
wieństwie zwłaszcza z Wielką Improwizacją. W subtelny sposób podważają one 
i dekonstruują mocny podmiot III części Dziadów, ukazując na moment drugą 
stronę poetyckiej osobowości, wtłaczającej się w akcie autoagresji twórczej w rolę 
wieszcza narodowego i potencjalnego grzesznego zbawiciela ojczyzny. Co więcej, 
ujawniają też niepewność poety co do oddziaływania utworu zaprojektowanego jako 
wielkie wzmocnienie polskości w świadomości i uczuciowości czytelnika. Są to 
wiersze doskonale znane, o równie dobrze znanej proweniencji – które jednak 
w powszechnej świadomości rzadko kojarzone bywają z Dziadami. Oczywiście, mogą 
być czytane niezależnie, ale widziane w kontekście III części, przy próbie odtworze-
nia semantycznej aury dzieła in statu nascendi, profilują i niuansują przesłanie 
Dziadów. Trzeba je widzieć przede wszystkim na tle Wielkiej Improwizacji, gotowej, 
gdy powstawały, acz Dziady jako całość były jeszcze w ruchu. Rzucają światło na 
postać Konrada i jego związki z osobowością Mickiewicza, będąc rodzajem refleksji 
poety nad własnym dziełem i nad stanem własnej podmiotowości jako twórcy i bo-
hatera III części Dziadów.

3

Opublikowany dopiero w roku 1861 wiersz Do Samotności zachował się w autogra-
fie na oddartej połówce kartki pochodzącej z wielokrotnie przez filologów opisywa-
nego lipskiego zeszytu, zawierającego bruliony Reduty Ordona, przekładu Giaura 
i III części Dziadów 11. Według Stanisława Pigonia Mickiewicz w Dreźnie zaopatrzył 
się najpewniej w dwa takie zeszyty 12, ale pierwszy, w którym musiał się znajdować 
początek tłumaczenia z Byrona i znaczna część scen dramatycznych, nie przetrwał 
i nie mógł stać się przedmiotem żadnych badań. Drugi natomiast zawiera nie tylko 
sceny, których w pierwszym jeszcze nie było, ale też wstawki i uzupełnienia do już 
istniejących. A pośród nich, na jednej z ostatnich stronic, Mickiewicz zanotował 
ten wiersz, jedyny, który wmieszał się w najwcześniejszy rękopis III części Dziadów. 
Najwyraźniej powstał on w trakcie tworzenia dramatu. Poeta ukończył właśnie 

11 Z wielu dostępnych opisów tego słynnego zeszytu szczególną urodą odznacza się sporządzony przez 
Z g o r z e l s k i e g o  w związku z informacją o autografie Reduty Ordona (w: M i c k i e w i c z, Wiersze 
1829–1855, s. 148). Opis kartki z utworem Do Samotności i samego autografu zob. ibidem, s. 248–
249. – Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Cz. 2: 
1830–1855. Wrocław 1998, s. 196–197; tamże fotokopia autografu (s. [31]) i jego transliteracja 
(s. 45–46). 

12 S. P i g o ń, [Brulion części dramatycznej. Rekonstrukcja genetyczna]. W: A. M i c k i e w i c z, Dzia- 
dów część III. [T. 2:] Transliteracje. Komentarze. Oprac. edytorskie Z. S t e f a n o w s k a. Współpr. 
M. P r u s s a k. Warszawa 1998, s. 361. Jest to bardzo późny tekst Pigonia, ale myśl o dwóch „za-
pewne takich samych” notatnikach należała przez wiele lat do ulubionych przypuszczeń badacza.
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wstawkę do sceny więziennej, kiedy zrodził się w nim liryk od razu traktowany jako 
osobny utwór, opatrzony tytułem i utrwalony na następnej wolnej kartce, od ostat-
nich poprzedzających go słów należących do dramatu oddzielony pustą stronicą 
karty poprzedniej. Napisawszy sonet, powrócił do Dziadów, tym razem do uzupeł-
nień do balu u senatora, na których rękopis się kończy. Nie musiało to nastąpić 
w jednym ciągu czasowym, ale rękopisy wskazują, że taka była sekwencja twórcza. 
Na pewno też autor był wtedy pochłonięty przede wszystkim Dziadami. Kawałek 
kartki z lipskiego zeszytu z wierszem Do Samotności znalazł się później w albumie 
Marii Mickiewiczówny, a z czasem, podobnie jak sam zeszyt – w Muzeum Mickie-
wicza w Paryżu. Ów słynny zeszyt z brudnopisem pierwszego rzutu dramatu razem 
z czystopisem ze zbiorów kórnickich (zawierającym też Ustęp) i drugą częścią kopii 
Domeyki z Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego dokumentują kolejne stadia 
procesu twórczego Mickiewicza podczas pisania scen dramatycznych III części 
Dziadów 13. W dwóch ostatnich z tych przekazów, co logiczne, nie pojawia się ani 
Do Samotności, ani żaden inny wiersz. 

Mimo że pod tekstem rękopisu Do Samotności znajduje się błędna data, 1830 
(nie wiadomo, przez kogo wpisana), utwór od dawna kojarzony był z III częścią 
Dziadów, zwłaszcza z Wielką Improwizacją, a odkąd Pigoń ustalił pochodzenie 
kartki z autografem 14, kwestia czasu powstania sonetu wyjaśniła się ostatecznie. 
Nie oznacza to jednak, że również sprawę związków tego wiersza z Dziadami można 
uznać za wyczerpaną 15.

W zeszycie drezdeńskim autograf Do Samotności znajdował się po tzw. małej 
improwizacji, opatrzonej przez poetę notą „Do Improwizacji (przed wielką improwi-
zacją)” 16. Poprzedzała go wstawka do początkowych partii sceny więziennej, która 
nawet w czystopisie III części Dziadów była o wiele dłuższa niż w swej ostatecznej 
postaci – zawierała także Wielką Improwizację, egzorcyzmy i widzenie księdza Pio-
tra, całą partię Dziadów rozgrywającą się u bazylianów, z wyjątkiem Prologu, który 
wcale jeszcze nie otwierał utworu. Rewizji tej sceny, z której wypromieniowały całe 

13 Wszystkie trzy rękopisy oraz pozostałe autografy (brulion Ustępu; Do przyjaciół Moskali; luźne 
wstawki) wydane zostały w dwutomowej edycji Z. S t e f a n o w s k i e j: A. M i c k i e w i c z, Dziadów 
część III, [t. 1:] Podobizny autografów; Dziadów część III, [t. 2:] Transliteracje. Komentarze (kopię 
Domeyki pozostawiono bez transliteracji). Korzystam równolegle z tego wydania oraz z Dziadów 
w opracowanym przez S t e f a n o w s k ą  tomie 3 Dzieł M i c k i e w i c z a. 

14 S. P i g o ń, Jakiego Mickiewicza znamy? „Przegląd Warszawski” 1922, t. 3, s. 332. Informacje 
o autografie, wcześniejszych próbach datowania (liryka lozańska, wiersze rzymskie) i o wiązaniu 
wiersza z III częścią Dziadów (według rozprawy A. Rosenberga z 1935 r. wiersz był cząstką Dziadów 
i zapowiadał Wielką Improwizację) oraz o odmianach tekstu podaje w skrócie Z g o r z e l s k i  (w: 
M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855, s. 248–251). 

15 Problem ten podejmuje H. K o n i c k a  (Wyznać nie wyjawiając. Skarga na los ptaka-ryby w sone-
cie A. Mickiewicza „Do Samotności”. „Teksty Drugie” 2004, nr 3). Widząc w wierszu przede wszyst-
kim wyraz żalu za utraconą swobodą twórczą poety, który w Dziadach i później poświęcił ją na 
rzecz służby narodowi, uważa badaczka, że Wielka Improwizacja i Do Samotności ujmują pokrew-
ne kwestie z odmiennych punktów widzenia, nie należy więc ze sobą ich łączyć. Być może, zgodzi-
łaby się jednak na uznanie tej odrębności za kontrapunkt – tym bardziej że sama przeciwstawia 
się monumentalizującym i ujednoznaczniającym wykładniom życia i twórczości Mickiewicza, 
z jakimi mogłoby się łączyć wskazywanie na analogię sensu wiersza i monologu Konrada.

16 Modernizuję tu transliterację S t e f a n o w s k i e j  (Dziadów część III, [t. 2], s. 69).
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Dziady, towarzyszyć musiały zarówno osobiste wspomnienia, jak i natężona uwa-
ga poety, skupionego na zamyśle twórczym, na architektonice rozwijającego się 
dzieła. Kończąc małą improwizację, pomyślaną jako uzupełnienie przygotowujące 
w wewnętrznej logice dramatu Wielką Improwizację, Mickiewicz musiał mieć tę 
ostatnią w świeżej, żywej i aktywnej twórczo pamięci 17. Cytowane tu określenie, 
stanowiące lokalizację nowo napisanego fragmentu, sugeruje przy tym, że trakto-
wał całość wystąpienia Konrada – od pierwszej „pieśni pogańskiej” – jako impro-
wizację, jako wykonanie utworów powstających w momencie, w którym są wygła-
szane, pod przemożną presją natchnienia, w stanie odmiennym od zwykłych chwil 
życia twórcy 18. Właśnie kazał Konradowi nie dwa, ale trzy razy podjąć wątek 
pieśni, gdy powstał utwór czwarty – wiersz Do Samotności – tym razem wypowie-
dziany w imieniu całkiem już własnym, i na pewno, na co wskazuje pośpieszny 
dukt pisma, w stanie inspiracji, tak charakterystycznym dla tworzenia przez poetę 
Dziadów.

Zanotowany nagle, zapewne w chwili, gdy w umyśle Mickiewicza uobecniała 
się Wielka Improwizacja, wiersz może być zarówno korelatem problematyki, jak 
fragmentem lub wariantem czy wreszcie swoistym komentarzem do Wielkiej Im-
prowizacji albo do sekwencji trzech skończonych już improwizacyjnych wzlotów 
Konrada. Może szyfrować ożywione i w nich wspomnienia Mickiewicza. Za część 
monologu Konrada ani na chwilę poeta go nie uznał, od początku traktując ten 
utwór jako lirykę osobistą, a nie lirykę roli, jaką są monologi protagonisty Dziadów. 
Jest to więc wiersz, w którym podmiot czynności twórczych, autor wpisany w tekst 
powstających Dziadów, wycofuje się ze swojego rozległego dzieła, przestaje karmić 
głównego bohatera dramatu narcyzmem swojego żywego, osobowego zaplecza 
i pierwiastkami swej ludzkiej biografii i pisze drobny liryk we własnym imieniu, 
jakoś dotyczący kształtującej się III części Dziadów, a jakoś też zmieniający sens 
Wielkiej Improwizacji, która uznana zostaje za kreację artystyczną, za rodzaj usty-

17 Najpóźniej w tym momencie powinnam, być może, dokonać przeglądu bibliograficznego podstawo-
wego kontekstu moich rozważań – stanowiącej w większym lub mniejszym stopniu wspólne dobro 
wszystkich polskich czytelników tradycji interpretacyjnej Wielkiej Improwizacji. Zastąpię to nie 
dające się w przypisie wykonać zadanie odwołaniem do dwóch tylko pozycji: Z. M a j c h r o w s k i e-
g o  Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (Gdańsk 1998), w której autor ukazuje i interpretuje 
tradycję teatralną związaną z tą sceną, co na ogół słabiej jest znane polonistom niż kanon histo-
rycznoliteracki, oraz K. C y s e w s k i e g o  „Wielka Improwizacja” – sposoby interpretacji (w zb.: 
Mickiewiczologia – tradycje i potrzeby. Red. K. C y s e w s k i. Słupsk 1999). Oczywiście, w ciągu 
prawie już 20 lat od powstania tych prac pojawiły się nowe inscenizacje i studia. Dyskurs histo-
rycznoliteracki jest bardzo zróżnicowany, pełen napięć. J. K o p c i ń s k i  (Powrót „Dziadów”, czyli 
dwa teatry. „Teatr” 2016, nr 1) wskazuje na dwa nurty we współczesnych inscenizacjach dramatu 
Mickiewicza: „teatr krytyczny” i „teatr wspólnoty wyobrażonej”.

18 Pieśń ta bywała w tradycji interpretacyjnej uznawana za improwizację – zob. zwłaszcza Z. S t e-
f a n o w s k a, Wielka – tak, ale dlaczego improwizacja? W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mic-
kiewiczu. Warszawa 1976, s. 84. – W. W e i n t r a u b, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickie-
wicza. Warszawa 1982, s. 210. Za improwizację uważa ją także I. P u c h a l s k a, która w książce 
Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim (Kraków 2013) poświęca 
wiele uwagi Mickiewiczowi jako improwizatorowi oraz improwizacjom w Dziadach, ukazując m.in. 
odmienność Mickiewiczowskiego rozumienia umiejętności improwizacji od przyjętego w kulturze 
epoki.

I-1.indd   16 2016-12-08   11:32:11



KWIRYNA ZIEMBA   Wielka Improwizacja w świetle liryków Mickiewicza... 17

lizowania i upozowania podmiotu, ale też – pośrednio – za ekspresję zbyt dobrego 
mniemania czy marzenia o sobie, skoro Konrad zastępuje w Dziadach jako w dra-
macie historycznym samego Mickiewicza. Teraz podmiot Mickiewiczowski próbuje 
rzeczywiście powiedzieć coś o sobie, i ma to związek z tym, o czym poeta kazał 
mówić Konradowi.

Skierowany do uosobionej po części, po części tylko zmetaforyzowanej (porów-
nanej z żywiołem wody) samotności, wiersz wiąże się nie z patriotycznymi ani nie 
z metafizycznymi, ale z poetologicznymi motywami Wielkiej Improwizacji (a także, 
choć to mniej widoczne, obu poprzedzających ją pieśni Konrada). Nie ma w nim echa 
walki z Bogiem o szczęście ojczyzny. Z  tekstu nie wyłania się postać artysty o rysach 
demiurga, najwyższego z ludzi i więcej niż człowieka, gotowego wydrzeć Bogu władzę 
nad światem i ludźmi, by poprawić dzieło stworzenia, w którym panoszy się zło, 
niewinni cierpią, a Polska jest ciemiężona. Nie ma tu nawet wprost mowy o twór-
czości. A jednak pojawiają się, w znakomitej syntezie narzuconej przez formę zbli-
żoną do sonetu, metafory procesu twórczego bardzo bliskie ujęciom z Wielkiej Im-
prowizacji. Dochodzi do głosu temat rozkoszy artysty jako kreatora oraz jego poczu-
cie wielkości i swobody, które tak mocno akcentowane jest w Wielkiej Improwizacji. 
Konrad długo wysławiał swą twórczą potęgę i zachwyt dla własnej twórczości. Jest 
ona jednak nie tylko poezją, ale i przejawem mocy, mocy rozumu i mocy nadnatu-
ralnej, nadającej bohaterowi Dziadów rysy demona i demiurga dążącego do włada-
nia przyrodą i ludzkością, uznającego się za posiadającego siły podobne do potęgi 
Boga. Autoportret Konrada jako takiego właśnie artysty poprzedza jego równie 
ekstatyczną prezentację siebie jako żarliwego patrioty, który w głębi swej miłości do 
ojczyzny dochodzi do pełnego z nią utożsamienia i w imię jej cierpień gotów jest na 
wszelkie duchowe zrywy, na walkę z Bogiem o szczęście Polski. Z tej złożonej pro-
blematyki do sonetu Do Samotności przeszedł tylko, powtórzmy, temat rozkoszy 
i dumy twórcy. Ale też, co może jeszcze ważniejsze, w wierszu podlega zapisowi 
i precyzyjnej analizie mechanizm procesu twórczego – samego Mickiewicza i Konra-
da, któremu Mickiewicz użyczył własnej dynamiki poetyckiej. 

Należałoby zwrócić uwagę na pokrewieństwa w organizacji przestrzeni w mono-
logach Konrada i w sonecie. Obie improwizacje Konrada opierają się na klasycznym 
toposie wzlotu jako obrazu natchnienia poetyckiego – oraz na, w małej improwizacji 
niedopowiedzianym, strąceniu, obaleniu, a nawet omdleniu i spadaniu w przepaść 
jako znaku załamania poety, co w obu wypadkach wiąże się z buntowniczym i grzesz-
nym wymiarem porywów Konrada. Zawarte w Wielkiej Improwizacji opisy pomyślnie 
toczącego się procesu twórczego, a także miłość patriotyczna, miłość do ojczyzny 
(też rozumiana jako twórczość), wykazują podobną dynamikę góry i dołu, wzlotu 
i upadku. To właśnie ona, obok synestezji oraz zamienności wnętrza i zewnętrza 
podmiotu, nadaje migotliwość, świetność, wrażenie wykraczania poza zwykłe gra-
nice czasoprzestrzeni i zmysłów twórczej mocy i pasji patriotycznej Konrada. Za-
uważyć coś podobnego można i w pieśni zemsty, która również rozpoczyna się 
fragmentem poetologicznym (właściwie aż do końca pozostając utworem metapo-
etyckim, pieśnią o pieśni), tyle że tu zamiast wzlotu poety mamy wychodzenie z gro-
bu martwej i strupieszałej pieśni, jej wampiryczną moc i zejście do piekieł (by w nim 
męczyć dalej wroga) zbiorowości uwiedzionej pieśnią. Otóż dynamika góry i dołu, 
jako kierunków zamiennych w chwili ekstazy, ale przeciwstawnych w momencie 
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zanurzenia w głębinie, gdy dół wciąga i grozi zagładą, pojawia się też w wierszu Do 
Samotności.

Wyraźniej jednak niż w Dziadach, w utworze tym ów podstawowy ruch inspi-
racji i jej zaniku lub rozbicia się ukazuje się jako podobny do ruchu fal. Widać więc 
analogie, ale i przemieszczenia w stosunku do Wielkiej Improwizacji. Już pierwsze 
słowa obu monologów uwidoczniają przesunięcia globalnego sensu, przepływają-
cego między tak różnymi dziełami. Tu sonet, tam oda, tu liryka osobista, tam liry-
ka roli, tu autonomiczny utwór, tam fragment dramatu. „Samotność – cóż po lu-
dziach, czym śpiewak dla ludzi?” 19, mówi Konrad, co przypomina początek Muzy 
Kochanowskiego, elegii o wzlocie poetyckim i o upamiętniającej, unieśmiertelnia-
jącej roli poezji, ale też o samotności poety. Sonet zaczyna się zaś od słów: „Samot-
ności! do ciebie biegę jak do wody / Z codziennych życia upałów” 20. I mogłoby się 
wydawać, że całe przeciwstawienie wody i powietrza dotyczyć będzie samotności 
oraz więzi z ludźmi, gdyby nie to, że samotność opisywana jest jako stan, w którym 
podmiot doznaje szczęścia i mocy tworzenia – co staje się jasne właśnie przez ana-
logię z Wielką Improwizacją. Należy porównać zapewnienia o rozkoszy rzucania się 
w wody samotności i lakoniczne „Nurzam się i wybijam w myślach nad myślami, 
/ Igram z nimi jak z falami” 21 z elokwentnym zachwytem Konrada nad własnymi 
myślami i słowami oraz z ekspresją jego wspaniałego samopoczucia jako twórcy 
wynoszącego się nad wszystkich poprzedników. W dalszych strofach wiersza nie 
ma mowy o braku ludzkiej obecności, jednak po pewnym czasie samotność twórcza 
nuży, a nawet prowadzi do letargu czy wewnętrznej śmierci. Podmiot wyraża to 
tajemniczym dystychem: „Aż ostygły, znużony złożę moje zwłoki – / Choć na chwi-
lę – w sen głęboki” 22, co kojarzy się z wszystkimi formami śmierci za życia u Mic-
kiewicza, aż po wiersz Gdy tu mój trup... Konieczne staje się wyrwanie się ku górze, 
w powietrze. W stosunku do tematu wzlotu obserwujemy tu odwrócenie: podmiot 
nie wznosi się, lecz pogrąża w twórczym transie, a w momencie wygaśnięcia kre-
acyjnej energii oraz radości i mocy nie spada, ale wyrywa się w górę. Z pewnym 
zastrzeżeniem: znużony, omdlały, sprowadzony do zwłok, w głębokich, chłodnych 
wodach opada wyraźnie coraz niżej (co odpowiada zbiciu Konrada z lotu przez kru-
ka i komentarze słuchaczy w małej oraz lotowi w przepaść w Wielkiej Improwizacji), 
aż wyrwie się w powietrze. A pamiętamy, że i Konrad leciał w górę po pogrążeniu 
się w otchłani, wydobywał się na powierzchnię dzięki staraniom księdza Piotra 
i aniołów. Podobny cykl w wierszu ukazany został jako powtarzający się: konkluzją 
sonetu jest uświadomienie sobie przez podmiot takiego właśnie oscylacyjnego spo-
sobu istnienia jako swojego losu, kondycji, czegoś ostatecznego i definiującego.

Proces twórczy przedstawiony jest w wierszu jako pożądany i rzeczywiście do-

19 M i c k i e w i c z, Dramaty, s. 156.
20 M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855, s. 54. W autografie było pierwotnie nie „życia upałów”, lecz 

„miejskich upałów”, co jeszcze bardziej nasuwa na myśl słynny sonet J. K e a t s a  Do samotności, 
asocjacyjnie pobrzmiewający w polskim wierszu o zupełnie jednak innym przebiegu i wymowie, 
acz wielu zbieżnych motywach. Przypomnę początek: „O Solitude! If I must with thee dwell / Let it 
not be among the jumbled heap / Or murky buildings”.

21 M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855, s. 54.
22 Ibidem.
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świadczany stan rozkoszy, radości, swobody, ruchu, porównywanego z ruchem 
pływaka, więc w odciążeniu, w lekkości, kończy się jednak nieodmiennie opadnię-
ciem z sił i jakby oddzieleniem się podmiotu od siebie, w każdym razie utratą tak 
jeszcze przed chwilą wzmożonego poczucia istnienia i potęgi swej podmiotowości. 
Wobec osłabnięcia, deficytu poczucia własnego istnienia i sprawczości ratunkiem 
staje się po prostu wydobycie się ze stanu twórczego, powrót do codzienności.

W tym miejscu wiersz może być przez chwilę rozumiany jako romantyczny 
wariant nieśmiertelnego tematu wyrażonego przez Horacego słowami „biformis 
vates” – „poeta ze dwojej złożony natury” (z natury człowieka i artysty) w parafrazie 
Kochanowskiego, któremu, jako znakomitemu horacjaniście, temat ów szczególnie 
był bliski. W wersji nacechowanej romantyczną ironią, a później mistycznej wyra-
żał go Słowacki. W jakimś sensie temat ten przenika i III część Dziadów. Konrad 
ukazany jest przecież w swoich ludzkich, sytuacyjnych uwarunkowaniach jako 
jeden z młodych więźniów udręczonych procesem i zagrożonych poważnymi wyro-
kami, by w Wielkiej Improwizacji objawić się w drugiej naturze: wieszcza, artysty, 
nie wiadomo, na ile opętanego pychą i przypisującego sobie nadludzkie moce, na 
ile zaś posiadającego je rzeczywiście, tzn. w świecie przedstawionym dramatu. Bo 
przecież nie można jego postaci sprowadzać ani do realistycznego, ani do symbo-
licznego alter ego Mickiewicza, należy się raczej zastanawiać, dlaczego w dramacie 
przedstawianym w przedmowie jako wierna pamiątka wileńskich prześladowań 
z lat dwudziestych XIX wieku zamiast siebie autor umieścił postać wcielającą ro-
mantyczny, a zwłaszcza jego własny mit artysty. Ptak-ryba z konkluzji Do Samot-
ności podobny jest do hybryd oraz istot obdarzonych zdolnością do metamorfoz, 
którymi swoją kondycję szyfrował Kochanowski – poeta-łabędź (właśnie biformis 
vates), centaur Chiron, Dedal i Minotaur, bożek Proteusz... W przypadku Konrada 
ze scen więziennych Dziadów i ja mówiącego w sonecie można by myśleć o formu-
le „biformis vates”, gdyby nie to, że chodzi nie o dwoistość, lecz o opadanie, zani-
kanie, zamieranie, anihilowanie podmiotu, nieciągłość Cogito, nie wiedzącego, kim 
jest w chwilach ponownego nabierania życia i wzdymania się – podmuchu natchnie-
nia i samego podmiotu.

Pointą wiersza jest rozpoznanie nietożsamości ze sobą, dychotomii, braku za-
domowienia w egzystencji. Przemienny ruch ucieczki do i od samotności, do i od 
twórczości, także do i od poczucia szczęścia oraz pełni istnienia okazuje się stałym 
przeznaczeniem podmiotu, wygnańca w oboim żywiole, skazanego na powtarzanie, 
niczym dusze czyśćcowe u Mickiewicza, cyklu swej męki: ucieczki przed śmiercią 
z wychłodzenia w upalną duszność i od uduszenia się z okiem w słońcu – w pod-
wodny, pozbawiony tlenu ziąb. Przy całym klasycyzującym polorze, całej elegancji, 
i mimo symbolicznej siły tego wiersza, trudno o większą dosadność metafor cyklu 
destrukcji i podźwigania się podmiotowości, przemiennej fali wznoszenia się i opa-
dania samopoczucia oraz związku tej dwubiegunowości z przypływem i odpływem 
siły twórczej.

Jako wiersz o Cogito Mickiewiczowskim Do Samotności przenosi więc na płasz-
czyznę egzystencji ruch miotania się podmiotu między twórczością a życiem, ale 
też – między poczuciem mocy i swobody a doznaniem słabości i zaniku wewnętrz-
nego życia, uznając nie polityczną, lecz egzystencjalną kondycję wygnańca za for-
mułę wyrażającą niedopełnioną tożsamość podmiotu. Pamiętajmy przy tym, że 
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pojęcie wygnania należy do najważniejszych w III części Dziadów. Ponieważ podmiot 
definiuje się nie tyle jako przyrodnicze, ale bliskie przecież i mitologicznym hybry-
dom monstrum (z którymi lubił zestawiać się Kochanowski), ile raczej jako byt 
powtarzający cykl szczęścia i męki, pełni życia i składania zwłok w głęboki acz 
chwilowy sen, może się nasuwać myśl o pokrewieństwie jego kondycji ptaka-ryby 
i kondycji Gustawa czy, szerzej, upiora, ducha-powrotnika u Mickiewicza.

Jeżeli wiersz ten ma być odczytany jako komentarz do Wielkiej Improwizacji, 
to ona sama ukaże się jako utwór wibrujący pełnią tej dwoistości kondycji Mickie-
wiczowskiego podmiotu, jako szczególnie silny wyraz jednej z jego ucieczek do 
samotności, przebiegającej od uniesień wolności twórczej i podziwu dla swych mocy, 
dla dokonań demiurga rozkazującego naturze, wieszcza czytającego przyszłość, 
poety rodzącego wielkie myśli i zachwycające słowa w stanie upojenia swą mocą 
– po znużenie, zgaszenie, spadanie, doznanie niemal kresu i złożenie zwłok w głę-
boki sen. Wiadomo i skądinąd, że to się powtarza – bo, z jednej strony, więźniowie 
podziwiają Konrada i sami przypisują mu moc proroczą, z drugiej zaś zdają sobie 
sprawę, że przytrafiają mu się podobne napady, po których „zdrów jak ryba” 23 
(ptak-ryba?).

Wtedy jednak Konrad nie jest tym nadczłowiekiem, którym się sobie wydaje. 
Nie jest najwyższym z czujących i najwyższym z ludzi (choćby nawet miał nim być 
tylko poprzez skalę swego buntu). Jest młodym „ponurym poetą” w więzieniu 24, 
w trakcie śledztwa, zagrożonym zesłaniem, może katorgą, może wcieleniem do 
rosyjskiej armii, podobnie jak jego koledzy. Wszyscy oni pod wpływem opresji, 
niebezpieczeństwa, lęku, runięcia planów i nadziei związanych z indywidualnym 
i zbiorowym wymiarem ich tożsamości przeżywają stany upokorzenia, zmiażdżenia, 
chaosu, destrukcji swej podmiotowości, przed którymi się bronią fantazjami o ze-
mście na wrogu i wybuchającą zwłaszcza w noc Bożego Narodzenia potrzebą zro-
zumienia swej sytuacji w świetle religii. To ostatnie przynosi ekspresję żalu wobec 
Boga i zwątpienia w Bożą opatrzność, w którą zresztą od dawna, jako wychowan-
kowie oświeceniowych profesorów i czytelnicy Woltera, ci młodzi ludzie za bardzo 
nie wierzyli. Z drugiej strony, skłonni są jednak poszukiwać sensu unicestwienia 
swoich nadziei i planów oraz próbują odbudować poczucie ważności własnego 
życia poprzez porównanie swoich cierpień z ofiarą Chrystusa, co pośrednio docho-
dzi do głosu w relacji i modlitwie Sobolewskiego dotyczącej młodszego, zamęczone-
go kolegi. Jednak ich pieśni więzienne wcale nie są niewinne, niosą ogromny ładu-
nek aksjologicznego i politycznego buntu, mogłyby być głosem potencjalnego ter-
roryzmu, a ich rozmowy przekazują wyolbrzymione i nabrzmiewające destrukcyjną 
energią poczucie bycia ofiarą, w Konradzie pulsujące już ogromem roszczeń i manią 
wielkości – które przez księdza Piotra przeniesione zostaną z jednostki na naród. 

23 M i c k i e w i c z, Dramaty, s. 169.
24 Warto pamiętać, że sceny rozgrywające się w więzieniu napisane zostały najwcześniej i to one 

stanowiły pierwotną całość rozrastającego się wkrótce potem utworu – zob. S. P i g o ń, Pierwszy 
zawiązek III cz. Dziadów. W: Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu (Kraków 1960; wyd. 2, 
powiększ.: Warszawa 1998). Realia sceny więziennej i literaturę więzienną jako kontekst Dziadów 
omawia B. O l e k s o w i c z  w kilku rozdziałach książki „Dziady”, historia, romantyzm. Studia i szki-
ce (Gdańsk 2008, zob. zwłaszcza rozdz. „Weselmy się koledzy, dopókiśmy w kozie”). 
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Najpoczciwszy jest Żegota, ale dopiero co go aresztowano, nie ma za sobą długiego 
okresu opresji trawiącej także duszę. A jednak to opowiadana przez niego bajka 
Goreckiego ułatwia przeprowadzenie w dramacie podziału na szatańskie siły wro-
ga i kolaborantów oraz niewinne ofiary, predestynowane do roli zbawczej (a podział 
ten reżyserzy polskiej sceny politycznej i prawodawcy pamięci próbują odgrywać 
do dziś) – choć właśnie scena więzienna stawia pod znakiem zapytania niewinność 
młodych ofiarników, których głosem stają się pieśni Konrada, podejmujące przecież 
i marzenie o zemście z piosenki Feliksa, i bluźniercze myśli ze śpiewu Jankowskie-
go. Nie bez przyczyny jeden ksiądz ukróca pierwszy wybuch liryczny Konrada, 
wołając, że to pieśń pogańska (a Kapral dopowie: szatańska), drugi zaś egzorcy-
zmuje młodego człowieka po jego samotnym śpiewie. 

Nie można jednak powiedzieć, że autor wewnętrzny Dziadów, kierująca nimi 
świadomość Mickiewicza, ściśle oddzieliła się od tego, co kazała poddać egzorcyzmom. 
W Dziadach rządzi logika pomsty Bożej i kary za grzechy rodem z Ballad i romansów 
bardziej niżeli z chrześcijańskiej teologii. Ksiądz Piotr pragnie uczynić sługę wiary 
akurat z Konrada, na krzyżu widzi nie Chrystusa, lecz Polskę. Jego widzenie może 
być przez hermeneutykę krytyczną traktowane jako podobna kompensacja głęboko 
przeżywanego indywidualnego i narodowego upokorzenia oraz współczucia dla 
uwięzionej młodzieży jak Konradowe rojenia o potędze, chwile samouwielbienia 
i walka z Bogiem. Problem w tym, że w świecie przedstawionym dramatu jest to 
wizja prawdziwa. Tenże ksiądz zapewnia młodych spiskowców, że Bóg pomści Po-
laków. Kara Boża i pomsta ludzka są w dramacie jakoś równoważne, dosięgają 
wrogów zgodnie z logiką myślenia życzeniowego, marzenia bezsilnych o mocy Bożej 
spełniającej ich pragnienia wylęgłe z nienawiści – nienawiści, dodajmy, zrozumiałej 
i uzasadnionej, na pewno jednak nie będącej cnotą. Także Dziadów części III Ustęp 
zapowiada karę Bożą dla Rosji i caratu. Myśl o katastrofie karzącej i mszczącej 
w Bożym imieniu za despotyzm i zło Rosji zalewające świat pojawia się już w mo-
numentalnym zakończeniu Reduty Ordona, znajdującej się na samym początku 
zachowanego zeszytu z brulionem Dziadów (jeszcze przed fragmentami przekładu 
Giaura). Ten potężny obraz wydaje się bliski jednego z centrów planu ideowego 
Dziadów drezdeńskich, w których rządzi tak zwana przez Pigonia poetycka spra-
wiedliwość. Oddzielenie się świadomości Mickiewicza od świadomości represjono-
wanej wspólnoty, której był częścią, i od jej fantazmatów nastąpiło za to w wierszu 
Do Samotności, oderwanym od Dziadów i nigdy przez poetę nie opublikowanym.

Chociaż Konrad przerasta swoich przyjaciół, wyraża stany i uczucia także w ich 
imieniu. Podobnie jak oni, tylko na większą skalę, próbuje odbudować swoje nisz-
czone i zagrożone ja, gotowy je zastąpić ja zapożyczonym czy wyimaginowanym, 
byle uniknąć unicestwienia swej podmiotowości. Ponawia akty czerpania wewnętrz-
nej jakoby mocy z zewnątrz, z potęgi systemów symbolicznych i z wyobrażonej 
wspólnoty z wyobrażonym narodem, przeciwstawiając się negowaniu przez sąd 
zaborcy podmiotowości więźnia, sprowadzaniu go do przedmiotu, z którym, jak 
pokazuje los Mollissona 25-Rollisona, można zrobić wszystko, który jest niczym. 
Poddany politycznemu nihilizmowi, Konrad czyni się bohaterem metafizycznego 

25 Takie nazwisko nosi Rollison w brulionie Dziadów.
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dramatu. W samotnej scenie, śpiewanej samemu sobie, wysławia długo swą wiel-
kość, potęgę poetycką, wspaniałość swej twórczości i szczególną moc. Upokorzony, 
więziony, domaga się od Boga władzy nad ludźmi – chce rządu dusz. Chce na nowo 
urządzić świat natury i historii, by wyrugować cierpienie i zło, które miażdży jego 
samego, Polskę i świat. Zrównuje swą moc z mocą Boga, od prośby przechodzi do 
groźby. Milczenie wyzywanego Boga prowadzi jednak do rozwiania się marzeń 
o potędze, do utraty poczucia własnej wielkości i znaczenia. Wtedy właśnie, w pu-
stce metafizycznej, pojawia się wzmocnienie patriotyczne własnej osobowości. 
Konrad podpiera teraz iluzję swojej potęgi i jej rzeczywiste pragnienie utożsamie-
niem się z ojczyzną i narodem, jest już dla siebie nie tylko podmiotem indywidu-
alnym, geniuszem i demiurgiem, ale wcieleniem zbiorowości Polaków i personifi-
kacją Polski, z którą – jak mąż z żoną, jak matka z dzieckiem w swym łonie – sta-
nowi jedność na mocy biologicznych i sakramentalnych metafor. W akcie tego 
utożsamienia dokonuje się zaczerpnięcie mocy, które za prawdziwe uznają i anie-
li, i ksiądz Piotr w swojej wizji (jeśli to Konrad miałby stać się przyszłym wskrze-
sicielem ojczyzny o imieniu czterdzieści i cztery, a przynajmniej sługą wiary, na-
stępcą księdza).

Przecież na mniejszą skalę podobne wzmożenie patriotyczne osobowości wyra-
żał jednak najzwyklejszy Frejend, rozpatrując korzyści dla siebie i dla narodu 
płynące z jego uwięzienia: oto jako zesłaniec będzie kimś o wiele ważniejszym, niż 
byłby w swym zwykłym życiu, bo widok jego poniewierki posłuży wzmocnieniu 
patriotyzmu i woli sprzeciwu u rodaków. U Frejenda to wzmożenie dokonuje się za 
cenę pewnego wstępnego zredukowania jego podmiotowości, rozpatrywanej od 
początku jako zbiorowa, a nie indywidualna, jako przeciętna, skromna tożsamość 
polska, bez szczególnych okoliczności (jak wojna czy właśnie więzienie i spodzie-
wane zesłanie) nie mająca szans na jakiekolwiek znaczenie, na ważne życie i oso-
bistą ważność przyznawaną przez całą grupę Tomaszowi i Konradowi. Niemniej 
jednak uznanie samego siebie za cząstkę zbiorowości narodowej pomaga mu męż-
nie znosić opresję i zachować integralność osobowości pod ciosami wroga.

Śmierć Gustawa i narodziny Konrada, najważniejszy przykład naprzemiennego 
doświadczenia zaniku czy rozpadu ja i odbudowy osobowości w twórczości Mickie-
wicza (pamiętajmy, że już Gustaw podawał się za zmarłego, powtarzającego za 
pokutę co rok sceny swej namiętności i samobójstwa, a taki jego status sugerował 
też otwierający Dziady wileńsko-kowieńskie Upiór), mogą być czytane nie tyle jako 
rezygnacja z romantycznego indywidualizmu na rzecz utożsamienia się ze zbioro-
wością, dla której dobra i w której imieniu Konrad będzie dalej działał – ile jako 
dramatyczna próba wzmocnienia ja osłabionego, wyniszczonego i rozdartego wię-
zieniem, procesem, śledztwem, lękiem przed wyrokiem. Zatracane ja indywidualne 
odnajduje się i przybiera na sile poprzez gwałtowne utożsamienie się ze zbiorowo-
ścią. Jego moc podszyta jest jednak słabością, tożsamość pustką, a samoświado-
mość pozostaje zafałszowana i jako taka rozlewa się po całym dramacie, biorąc 
niejako w posiadanie autora wewnętrznego Dziadów, wpisaną w tekst najwyższą 
instancję nadawczą. W przypadku Konrada mamy do czynienia z podmiotem wy-
olbrzymionym, rozdętym, bo pustym, wydrążonym, żądnym pełni i prawdy bycia, 
zyskującym jej szansę w doświadczeniu twórczym. Siła magnetyczna Dziadów może 
stąd płynie, że więzienny dramat podmiotu powtarza odwieczny dramat podmioto-
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wości Mickiewicza (zainicjowany może upokorzeniem i zgaszeniem w relacji miłosnej 
z Marylą?), nakładający się na dynamikę jego cyklu twórczego jako poety. 

Nakładanie się oscylacyjnego, zamierającego i odradzającego się doświadczenia 
bycia na rytm twórczości artysty takim sposobem bycia podmiotem naznaczonego 
zostało wypowiedziane inaczej w wierszu Do Samotności, gdzie jednak zanika ro-
dząca świadomość fałszywą sztuczna podbudowa podmiotowości, z której korzysta 
Konrad. W liryku tym, napisanym pod koniec tworzenia pierwszej redakcji III czę-
ści Dziadów, Mickiewicz nie potrzebuje protez dla nieruchomiejącego i wychłodzo-
nego podmiotu, periodycznie redukowanego do zwłok. Wzmocniony jest bowiem 
autentycznym doświadczeniem mocy twórczej, jakiej przejawem były właśnie 
Dziady i Wielka Improwizacja; noc jej powstawania trwa na pewno w jego pamięci, 
kiedy tworzy ten wiersz.

Niniejsze rozważania miały być nie tyle krytyką Dziadów, aktem hermeneuty-
ki podejrzeń zastosowanej nie po raz pierwszy w dziejach recepcji arcydramatu, co 
próbą wydobycia albo koncepcji Konrada wpisanej w tekst III części Dziadów, albo 
oceny protagonisty dramatu, której jednak Mickiewicz dokonał, spoglądając z ze-
wnątrz na własny utwór. W dyskretny sposób ujawnił ją w wierszach towarzyszących 
powstawaniu tego utworu. W samych Dziadach jej uchwycenie utrudnia szczegól-
ny status Wielkiej Improwizacji. Wewnątrz tekstu Dziadów uznana jest ona za 
grzeszną, w niej wszak Konrad popada w grzech tak głęboki, że wymaga egzorcyzmów 
i modlitwy ludzi oraz aniołów o ocalenie jego duszy. Równocześnie jednak powszech-
nie i od dawna uważana jest za arcydzieło. Sam Mickiewicz miał świadomość nie-
zwykłości i wielkości tekstu, skądinąd traktowanego przez siebie jako rodzaj spo-
wiedzi – inaczej nie uważałby, że w Dziadach „wyrzygnął dumę i zepsucie nazbie-
rane przez lat dziesięć” 26. Kłopot w tym, że z Dziadów wiadomo wprawdzie, że 
w Wielkiej Improwizacji Konrad grzeszy, ale nie wiadomo do końca, jaki jest zakres 
grzechu, czy obejmuje tylko bunt wobec Boga, uznanie się za Jemu równego, go-
towość do walki z Nim, uważanie Go nie za ojca, lecz, co dopowiedziane przez 
diabła, za cara, oraz wolę własnego tyrańskiego rządu dusz, czy też więcej z tego, 
czym wypełniony jest olbrzymi monolog. Nie wiadomo nawet, czy anioły i diabły 
były dla poety opatrującego ich głosami artystyczny występ Konrada odpowiedni-
kiem bytów rzeczywistych, czy po prostu tworzywem literackim, pokrewnym świ-
teziankom i upiorom w wyobraźni ludu z Ballad i romansów oraz Dziadów wileń-
sko-kowieńskich. Nie wiadomo, czy Konrad posiada moce, którymi się chlubi, i czy 
one są grzeszne, czy grzeszna jest tylko pycha z powodu ich posiadania. Moc bycia 
wielkim poetą przyznajemy mu z powodu utworu, w którym głosi właśnie tę moc. 
Moc proroczą zdają się w nim widzieć współtowarzysze niedoli. Moc swojej władzy 
nad naturą proklamuje sam. Wysławia jednak nie tylko swą potęgę, ale i pogardę 
wobec tego, co uważa za podporządkowujące się sobie. Nie wiadomo, na ile to, 
o czym mówi w Wielkiej Improwizacji, już po pieśni pogańskiej i szatańskiej, jest 
aktem jego wolnej woli, na ile sugerowanej, możliwej choroby – romantycznie uję-
tej epilepsji – na ile  opętania, które widać po wyczerpaniu improwizacją. Jeżeli jest 
opętany, to czy jest winny? Czy ma zostać wskrzesicielem narodu, gdy z tytana 

26 Mickiewicz miał to powiedzieć H. Kajsiewiczowi. Zob. D e r n a ł o w i c z, op. cit., s. 28.

I-1.indd   23 2016-12-08   11:32:12



ROZPRAWY I ARTYKUŁY24

stanie się pokornym sługą Boga i ojczyzny? Czy ten, który nazwał się „Milijonem” 
(co jednak, powtórzmy, przypomina imię diabła, Legion, jako oznaczenie mnogości), 
będzie miał kiedyś imię czterdzieści i cztery? Mickiewicz, tyle razy indagowany 
o męża oznaczonego tą liczbą, powiedział kiedyś, że pisząc, myślał, iż to on nim 
będzie. Potwierdzałoby to, że w trakcie pisania Wielkiej Improwizacji Mickiewicz 
utożsamiał się z Konradem. Ale mówił też, że kiedy pisał, wiedział, a potem już 
nie 27. Postać Konrada jest częścią symbolicznej biografii Mickiewicza, ale w tego 
rodzaju kreacji nie obowiązuje pakt autobiograficzny. Mickiewicz wyrażał w niektó-
rych własnych improwizacjach uczucia podobne do tych wypowiadanych przez 
Konrada, a w swoim życiu po Dziadach przybierał postać proroka, przywódcy 
i mistrza duchowego, tak jakby został wzięty w niewolę podmiotu ze swojego dzie-
ła, jakby naśladował swoją wizję przyszłości Konrada, niejasno snującą się w sce-
nach dramatu i wierszach Ustępu. Nie da się jednak ani ustalić poziomu asercji 
Mickiewicza wobec wszystkiego, czym kazał być Konradowi, ani dowiedzieć się, co 
z tej postaci uznawał poeta za naprawdę istniejące w nim samym. 

Traktuję Do Samotności, zrodzone w momencie obejmowania przez poetę pa-
mięcią i uwagą twórczą wszystkich znaczeń Wielkiej Improwizacji (a nawet sekwen-
cji wszystkich trzech improwizacji ze sceny więziennej), nie tylko jako zapis oderwa-
nia świadomości Mickiewicza od Konrada, świadectwo wyraźnego rozszczepienia się 
podmiotu autora i podmiotu bohatera, noszącego ślady symbolicznej autobiografii 
swego twórcy, ale i jako artystyczną wypowiedź dokonującą demityzacji Dziadów 
(dalej jednak w kluczu mitycznym pisanych) i, w szczególności, oglądu z zewnątrz 
i jakby z dystansu procesu twórczego, którego siła przy powstawaniu Wielkiej Im-
prowizacji uczyniła go po części jej tematem, najskrajniej przy tym zmitologizowanym. 
W tym znaczeniu Do Samotności jest wariacją na temat poetologiczny i tożsamościo-
wy Wielkiej Improwizacji, w pewnym sensie też wariantem wielkiej ody Konrada, 
przybierającym kształt sonetu sygnowanego przez podmiot utożsamiający się z twór-
cą, a nie z bohaterem Dziadów. Będąc wariantem tematycznym, nie zaś tekstowym, 
wiersz oczywiście w żaden sposób nie może należeć do Dziadów. Byłoby to przecież 
tak, jakby Edyp w Królu Edypie Sofoklesa analizował kompleks Edypa. On, który 
według Freuda sam był kompleksem, nie mógł tego uczynić. To Jokasta próbuje – 
w słowach zwróconych do Edypa – zracjonalizować i odsunąć przeznaczenie, które 
miażdży jej ród. W tragedii podmiotowości indywidualnej i zbiorowej w Dziadach 
podobną próbą zrozumienia ciemnego wewnętrznego mechanizmu są wiersze za-
chowane na rękopisach scen dramatycznych i Ustępu. 

Do Samotności nie jest pisane językiem, który byłby zapowiedzią psychoanali-
zy ani tym językiem romantyzmu, którym przemawiał Konrad. Mimo licznych 
klasycyzujących odniesień pisane jest czystym językiem egzystencji, z jak najsta-
ranniejszym unikaniem tego ogromnego poszerzania znaczeń, powiększania skali 
i pomnażania sensów wypowiedzi, jakie osiągają Dziady poprzez zaangażowanie 
tylu makrojęzykowych symbolicznych odniesień, rozpięcie tylu wielkich religijnych 
i kulturowych sieci, tylu, jak ongiś to zwano, wtórnych systemów modelujących, 
w które wpisane zostają wileńskie i warszawskie tajne stowarzyszenia i prześlado-

27 Tak według świadectw S. Goszczyńskiego i J. N. Niemojewskiego – zob. ibidem, s. 29. Są to zresz-
tą powszechnie znane, często cytowane zdania.
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wania lat dwudziestych. Znaczenie relacjonowanych na scenie wydarzeń poszerza-
ne jest przez kody chtonicznych mitów agrarnych, chrześcijaństwa, prastarych 
obrzędów ku czci zmarłych, teozofii, przez gatunkowe sugestie dramatu historycz-
nego i misterium, powieści poetyckiej, ody, satyry i listu poetyckiego, przez kate-
gorie wzniosłości i groteski, przez poetykę fragmentu i mieszanie rodzajów lite- 
rackich, a wymieniam tylko część środków służących amplifikacji w Dziadach. 
Wzmacniają one rangę i znaczenie opowiadanych wydarzeń, odpowiednio je też 
modyfikując, podobnie jak wzmaga się siła podmiotowości Konrada w tekście, 
a bohater przekracza skalę człowieczeństwa, kształtowany figurami wieszcza, pro-
roka, demiurga i tytana, działający jako wcielenie lub urojenie ich wszystkich. Do 
Samotności nie zawiera takiego wzmożenia znaczeń i siły podmiotu, którego spe-
cyfiki i słabości ten liryk dotyczy. Jest on oparty na amplifikacji jednego porówna-
nia (samotności i procesu twórczego – do wody), z którego w poincie wyrasta dru- 
gie (podmiotu i ptaka-ryby). Wystarcza to w zupełności, by wiersz brzmiał pełnią 
znaczeń całej wyobraźni poetyckiej Mickiewicza, poszerzony o wszystkie wody  
jego poezji, przypominający wszystkie hybrydy, duchy powrotniki i żywe trupy 
w jego twórczości, wszystkie wygnania egzystencjalne, które los dopełnia wygnaniem 
politycznym, wszystkie istoty naznaczone jakąś dramatyczną ułomnością podmio-
towości, nieciągłością i repetycją tożsamości, załamywaniem się uznawania się 
w swoim jestestwie, rekompensowanym potokiem słów upiora galwanizowanego 
energią wielkich pokładów semantycznych, które uruchamia w chwili dyspozycji 
twórczej, w ekstatycznym podziwie dla nich samych, dla swej umiejętności ich 
użycia i dla tego wzmożenia istnienia siebie samego i swojej potęgi, jakiego wtedy 
doznaje. Skontaktowany z jakże rozległą, intymną sferą wyobraźni poetyckiej Mic-
kiewicza i całkiem bogato wystylizowany, sonet jest prawie nagi w porównaniu 
z grandilokwencją Wielkiej Improwizacji. Może kojarzyć się z liryką lozańską, w któ-
rej język podmiotowości poszukuje odnowy i podobnie jak w wierszu Do Samotno-
ści pracuje w czystym doświadczeniu egzystencji, w fenomenie bycia mającego 
wzrastać nie na drodze sztuki i sztucznego przybrania sensów, lecz poprzez rzeczy-
wiste wcielenie wymiaru symbolicznego i duchowego w istnienie. Trzeba tylko 
pamiętać, że liryka ta chwyta stany epifaniczne i chwile wglądu, jest raczej rozpo-
znaniem pragnienia i dążenia podmiotu niż zapisem na trwałe osiągniętego stanu, 
że, innymi słowy, poeta nadal miał mylić zmyślenie i prawdę.

4

Warto może zwrócić uwagę na pokrewieństwo między Do Samotności a liryką Mic-
kiewicza z okresu rosyjskiego, przede wszystkim dlatego, że odsłania ono głębokie 
i utajone więzi III części Dziadów z twórczością i doświadczeniem poety z tamtych 
lat. Chodzi o więzi mniej oczywiste niż wynikające z samego faktu prezentacji Rosji 
w tym utworze. Wiersz wykazuje związki z okresem rosyjskim pod względem cech 
formalnych, ale też obrazowania, a nawet leksyki. Nawiązanie do formy gatunkowej 
sonetu, klasycyzujący wystrój i reminiscencje Mickiewiczowskiego petrarkizmu 
czynią z tego utworu jakby dalekie echo twórczości poety z lat zesłania. Wszystkie 
te pierwiastki charakteryzuje swoiste przemieszczenie. Najpierw – gatunek. Nazy-
wany zwykle sonetem (także przeze mnie), wiersz Do Samotności jest raczej jego 
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indywidualną odmianą czy trawestacją, daleką od regularności, którą wybrał Mic-
kiewicz dla Sonetów krymskich i sonetów odeskich. Mimo wielu wariantów gatun-
kowych sonet wymaga spełnienia większej bodaj liczby rygorów niż utwór drezdeń-
ski. Zwłaszcza pojawiający się w kwartynach Do Samotności przeplot 13- i 8-zgło-
skowca bardziej niż sonet przypomina Wielką Improwizację z jednej, a tradycyjne 
strofki pieśniowe z drugiej strony. Następnie – echa klasyczne. Brawurowo polemi-
zując z klasykami warszawskimi, przebywający na zesłaniu Mickiewicz nasycał 
jednak swój zawsze podbudowany klasycyzmem romantyzm nowymi aluzjami 
klasycznymi, nie bez związku z literacką atmosferą w Rosji i, być może, z rosyjską 
recepcją hierarchii lirycznych gatunków literatur europejskich w drugiej połowie lat 
dwudziestych XIX wieku. Poeta tworzył sonety, elegie, wpisywał się w nurt roman-
tycznego petrarkizmu. Zarówno oda (jako baza gatunkowa Wielkiej Improwizacji), 
jak i intymny, a i nieco hermetyczny sonet (jako źródło gatunkowe Do Samotności) 
wydają się wspomnieniem tego stopu klasycyzmu i romantyzmu, który był Mickie-
wiczowi bliski w okresie rosyjskim i w pewien sposób odpowiadał sytuacji literackiej 
w Rosji. (Choć korci też zestawienie z sonetem w twórczości romantyków angielskich, 
szczególnie ze wspomnianym już w przypisach Keatsem, oraz z klasycyzującymi 
nawiązaniami w romantyzmie francuskim, zwłaszcza nasuwałaby się potrzeba ze-
stawienia Sonetów krymskich i Do Samotności z hermetyzmem znacznie wprawdzie 
późniejszych Chimer Gérarda de Nervala 28.) Także wywyższenie się genialnej jed-
nostki ponad tłum, odcięcie się od ludzi i pogarda, nurtujące w Wielkiej Improwi-
zacji, wydają się bardziej charakterystyczne dla romantyzmu rosyjskiego (dziedzi-
czącego tu może horacjańske odi profanum vulgus i naznaczonego tragizmem wy-
obcowania, zbędności elit) niż polskiego, w którym geniusz – tak jak w końcu 
Konrad, a wcześniej Konrad Wallenrod – utożsamia się ze swoją zbiorowością i gotów 
jest ponieść na jej rzecz ofiary. W sonecie Do Samotności i w Wielkiej Improwizacji 
ciekawe są też ślady erotyku, tak intensywnie uprawianego przez poetę w Rosji.

W wierszu Do Samotności motyw wody wprowadzają słowa będące echem prze-
kładu kancony śpiewaka Laury. Datowany „Ostafiewo, 1827”, napisany więc u Pio-
tra Wiaziemskiego, jednego z najbliższych przyjaciół-Moskali, zatytułowany Z Pe-
trarka i opatrzony incipitem włoskim „Chiare, fresche e dolci aque” (pisownia Mic-
kiewicza), zaczynający się od słów „O jasne, słodkie, o przeczyste wody, / W których 
zwierciadlanej fali / Laura kąpała swą anielską postać” 29, przekład raz jeszcze 
wskazuje na głębokie i długotrwałe zainteresowanie Mickiewicza Canzoniere i jego 
twórcą. Choć sonety odeskie mają o wiele bardziej swobodny ton niż sonety do 
Laury, wydają się jedną z romantycznych prób modernizacji petrarkizmu (jako ma-
jącego kilka wieków prądu w liryce europejskiej), a poczynając od motta, wiele jest 
w nich też nawiązań do samego Petrarki 30. Jego zbiór był dla Mickiewicza nie tylko 

28 To właśnie inspiracja romantycznym sonetem angielskim i francuskim odpowiedzialna jest praw-
dopodobnie za to, że klasycyzm bardzo przecież romantycznych Sonetów krymskich i Do Samotno-
ści ma podszewkę barokową. Być może, podobny melanż tradycji dałoby się dostrzec i w Wielkiej 
Improwizacji.

29 A. M i c k i e w i c z, Wiersze 1825–1829. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. W: Dzieła wszystkie, t. 1, cz. 2 
(1972), s. 52. 

30 Cz. Z g o r z e l s k i  interpretował związki z sonetami do Laury w pracy skupionej na problematyce 
koncepcji i organizacji Mickiewiczowskiego cyklu (O sonetach odeskich. W: O lirykach Mickiewicza 
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matrycą europejskiego sonetu miłosnego, ale i trwałym źródłem inspiracji. Przecież 
pogłosy kancony tłumaczonej w Ostafiewie brzmią już w pisanym w Szczorsach (w 
nowej redakcji włączonym później do sonetów odeskich, stanowiącym więc jakby 
ich zalążek) wierszu Do Niemna, a pierwsze jej słowa zdają się antycypować inny 
sławny Mickiewiczowski incipit, „Nad wodą wielką i czystą”. Kanconę wypełniają 
słodko-gorzkie wspomnienia obecności Laury i marzenia o śmierci w uroczych miej-
scach wspólnego z nią niegdyś przebywania. Jak to zwykle w Canzoniere bywa, 
atmosfera waha się między zmysłowością a aspiracją do uduchowienia. Czytelnika 
Do Samotności, pamiętającego poza pierwszym wersem także „Aż ostygły, znużony, 
złożę moje zwłoki – / Choć na chwilę – w sen głęboki”, uderzy nie tylko początek 
kancony, ale i fragment „Niech przynajmniej moje zwłoki, / Pośród zielonego pola 
/ Zasną, gdy duch uleci ku bramom Syjonu” 31, czytelnika III części Dziadów, a ści-
ślej widzenia Ewy – opis kwiatów zasypujących postać Laury, ożywionych, otacza-
jących ją jak obłok i girlanda, chcących jakby przemówić. Analogie są wyraźne, ale 
jeszcze bardziej – sygnalizowany ruch przemieszczania sensu. Trudno jednak nie 
uchwycić związku między rozkoszą i zamieraniem pływaka-twórcy unoszącego się 
na fali natchnienia a oscylacją odwiecznych toposów poezji miłosnej (zakorzenionych 
już w rzymskiej elegii) między rozkoszą marzeń o miłości a urokiem marzeń o śmier-
ci z miłości i o grobie odwiedzanym przez kochankę. Trudno także nie zauważyć 
erotycznego podszycia w obrazie kwiatów-aniołków bawiących się z Ewą (czy udu-
chowienia, a w każdym razie ubóstwienia Laury zasypanej kwiatami).

Kancona Chiare, fresche et dolci acque pochodzi z pierwszej części zbioru wło-
skich rymów Petrarki, poświęconej Laurze żywej. Duchowe tony odezwą się silniej 
w części drugiej, na cześć madonny Laury zmarłej, wspierającej jej śpiewaka w na-
wróceniu i w drodze do nieba, pojawiającej się we snach, by koić jego ból i prowa-
dzić go wzwyż. Chociaż petrarkizm towarzyszył Mickiewiczowi od młodości (słynna, 
ocenzurowana „strofa pocałunkowa” z IV części Dziadów była w pewnym sensie 
modernizacją charakterystycznego dla Petrarki połączenia profanum i sacrum mi-
łości), dopiero w twórczości drezdeńskiej objawi się romantyczna wersja wysubli-
mowanej więzi z kobietą anielską, przewodniczką duchową na drodze ku Bogu, jak 
Beatrycze Dantego i Laura, zwłaszcza u późniejszego Petrarki. Jest nią złączona 
z Konradem jedynie modlitwą wstawienniczą młodziutka Ewa z III części Dziadów, 
a przede wszystkim – Ewa z wiersza Śniła się zima... poprzedzającego bezpośrednio 
powstanie arcydramatu i, być może, przygotowującego rozbicie się bani z poezją 
nad Mickiewiczem w drezdeńskim kościele. Ewa z obliczem już nawet nie anioła, 
lecz Chrystusa w momencie objawienia boskości: „Twarz piękna jako Przemienienie 
Pańskie” 32. A jednak, podobnie jak Laura Mickiewicza z sonetu Do Niemna, zdaje 
się przeglądać w wodzie i poprawiać ukwiecone włosy. Jej postać ma odniesienie 

i Słowackiego. Eseje i studia. Lublin 1961; oraz w: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń 
i uogólnień. Warszawa 1976). R. F i e g u t h  w studium Kwestia kompozycji cyklicznej tomu „Sone-
tów” (1826) Adama Mickiewicza (w: Rozpierzchłe gałązki) wskazuje na metapoetyckie funkcje pe-
trarkizmu w sonetach erotycznych polskiego autora, a samego Petrarkę, w różny sposób obecnego 
w ich tekście, rozpatruje jako alter ego podmiotu cyklicznego.

31 M i c k i e w i c z, Wiersze 1825–1829, s. 52.
32 M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855, s. 52.
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realne – do Henrietty Ankwiczówny, rzymskiej miłości poety. W wierszu Do Samot-
ności niezgłębione kryształy jasnych czystych wód niosą pływakowi nurzającemu 
się w twórczych myślach, igrającemu z nimi jak z falami, radość, a nawet rozkosz, 
natomiast ich daleki związek z rozkoszą wspominania Laury w kanconie Petrarki 
oraz z rozkoszą marzenia we śnie o spotkaniu z Ewą i z pragnieniem latania z nią 
jako jaskółką w elegii Śniła się zima... uświadamia erotyczne tło – czy może: trady-
cje erotyku – podszywające nie tylko ruch twórczy podmiotu i jego zamieranie 
w drezdeńskim sonecie, ale także opisy ekstazy twórczej Konrada i jego więzi z oj-
czyzną w Wielkiej Improwizacji. Erotyczny rytm ma zresztą cały proces wznoszenia 
się i opadania energii podmiotowości w wierszu Do Samotności – aż po małą śmierć, 
złożenie zwłok ostygłego, znużonego podmiotu w głębi wód samotności. 

Natomiast opis więzi Konrada z ojczyzną jest sumą wszelkich ludzkich miłości, 
nie motywuje go sublimowany rytm zbliżenia seksualnego, ale kanibalistyczne 
pożeranie przedmiotu miłości, utożsamienie przez wchłonięcie – narodu i ojczyzny. 
Konrad połknął i wchłonął naród, a naród jego, miłość jest tu wzajemnym pożera-
niem. Być może, dla genezy tej metafory w Wielkiej Improwizacji nie bez znaczenia 
pozostaje poczynione przez Mickiewicza w Rosji tłumaczenie dziejów Ugolina z Bo-
skiej Komedii Dantego. Nieszczęsny ojciec, niegdyś wraz z dziećmi doprowadzony 
do głodowej śmierci w więzieniu, słuchający próśb konających synów, by posilił się 
ich ciałkami, w zaświatach dosłownie i z pasją pożera swojego wroga i zabójcę. 
Straszliwa dosadność obrazowania Dantego metaforyzuje się i przemieszcza w nie-
nasyconą miłość Konrada, gotowego objąć cały naród, by posilić swoje rytmicznie 
zatracające się ja ciałami i duszami wszystkich pokoleń Polaków, także przyszłych, 
w tym ciałami i duszami współczesnych czytelników Mickiewicza. Wyznanie patrio-
tycznej miłości sumujące wszystkie role, jakie może przyjąć kochający człowiek, 
podobne jest do wcześniejszych ekstatycznych wyrazów miłości Konrada do same-
go siebie oraz do własnej twórczości, do myśli i słów traktowanych jak dzieci, ale 
też jak obiekty erotyczne, przedmiot zmysłowej wręcz rozkoszy, przekraczającej 
ojcostwo.

Z pierwiastkami klasycyzmu Mickiewicza w wersji rozwijanej przez poetę w okre-
sie rosyjskim, gdy obok elegijnej zwyczajności chętnie eksponował podniosłość 
podmiotu (co widać zwłaszcza w Sonetach krymskich i w Farysie), wiążą się poety-
ka wzniosłości oraz, co było już sygnalizowane, sam obraz poetyckiego wzlotu w obu 
improwizacjach Konrada. W wierszu Do Samotności wzlot zamieniony jest na rzu-
cenie się w głąb na mocy logiki zawartej w łacińskim słowie „altus”, oznaczającym 
zarówno „wysoki”, jak „głęboki”. Do poetyki wzniosłości należy niewątpliwie motyw 
wyniesienia ponad innych i dumy twórczej, który jednak w Wielkiej Improwizacji 
rozrasta się nad miarę (a nurtuje i w wierszu Do Samotności), tak że tam, gdzie 
Mickiewicz miał pychę „wyrzygnąć” (bo Konrad, podniesiony przez księdza Piotra 
i natchniony przez Oleszkiewicza, ma zapewne jakoś dojść do pokory, której pragnął 
sam Mickiewicz), wydaje się nią szczególnie grzeszyć. Znaczna część Wielkiej Im-
prowizacji wyraża niezmierny podziw Konrada dla samego siebie jako twórcy, 
wielką miłość do siebie i do własnej twórczości oraz przekonanie o posiadaniu 
ponadludzkich mocy. Konrada, podobnie jak samego Mickiewicza, umacnia w po-
czuciu wielkości spontaniczność i samodzielność własnego procesu twórczego, samo 
doświadczenie improwizacji. Z zapisów improwizacji Mickiewicza wynika, że zarów-
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no przed stworzeniem III części Dziadów, jak i potem zdarzało mu się improwizować 
o swoim byciu wielkim poetą i więcej niż poetą. Połączenie aktu improwizacji 
z przypływem pychy odsyła do okresu rosyjskiego, w którym stało się pewnym 
psychicznym mechanizmem u Mickiewicza. Wtedy to polski poeta zyskał sławę 
improwizatora, otoczony był uwielbieniem mężczyzn i adoracją kobiet, upajać się 
mógł poczuciem swej wielkości, doznawać niewyrażalności uczuć w obcym (fran-
cuskim) języku i tamowanej pogardy wobec części przynajmniej swej obcej, rosyjskiej 
publiczności (mimo wielu, zapewne szczerych, przyjaźni z Rosjanami). Inaczej niż 
zawodowi improwizatorzy epoki, Mickiewicz przeżywał improwizacje jako dowód 
swoich mocy twórczych. W Wielkiej Improwizacji Konrad, gardząc słuchaczami 
(których został pozbawiony w wyniku nadejścia straży, ale którzy wcześniej nie 
wykazali się zrozumieniem dla jego wystąpień i sami mu je przerywali), upaja się 
pieśnią godną Boga i natury, śpiewa sam w sobie i samemu sobie. Więc bez słów? 
Chyba jednak nie, bo potem podziwia i każe podziwiać Bogu swe myśli i słowa oraz 
ich spontaniczne wypływanie z duszy twórcy lub spływanie z tego samego źródła 
mocy, z którego ma siły Bóg. Jest to przeciwstawione mozołowi i trudowi, jako znak 
wyższości. Konrad czuje się w końcu równy Bogu i postanawia się z nim zmierzyć 
niczym nowy tytan. Być może, jest to korelat stanów dumy z improwizacji w rosyj-
skich salonach i refleks rozkoszy, jaką miłości własnej zesłańca dawało uwielbienie 
słuchaczy. Tym silniejsze mogły być te stany, że kompensowały poczucie klęski, 
złamanego życia, uwięzienia na obcej ziemi. Ale duma połączona z pogardą to bar-
dzo zła mikstura.

Także metafora podziemnej rzeki jako symbolu nieprzekazywalności myśli 
i uczuć poety pojawiła się w erotyku z okresu rosyjskiego, Poezyjo! Gdzie cudny 
pędzel twojej ręki..., w postaci „strumienia, / Który w podziemnej głębi rozwodzi 
swe jęki”, a którego nie usłyszy porównywany z bohaterką wiersza „słowik, król 
śpiewu” 33. Z kolei w Rozmowie niemożność wypowiedzenia uczuć w sposób prze-
konujący dla „kochanki” (niekoniecznie już, jak najwyraźniej w wierszu poprzednim, 
nie znającej polszczyzny) każe żalić się: „I, jak w letargu, nie widzę sposobu / Wy-
dać znak życia bym uniknął grobu” 34. Przekształcenie tej myśli i obrazu pojawia 
się już nie w Dziadach nawet, ale w wierszu Te rozkwitłe świeżo drzewa..., o którym 
będzie jeszcze mowa. Samotność podmiotu prowadzi w nim do konstatacji: „Zamknę 
powieść mą w mogile” 35. Widać, że motywy i obrazy wyrażające miłość artysty do 
siebie i swego dzieła czy, szerzej, refleksję poetologiczną w twórczości drezdeńskiej 
kształtowały się po części w obrębie poezji erotycznej z okresu rosyjskiego. Z jednej 
strony podkreśla to narcyzm Wielkiej Improwizacji, z drugiej – tłumaczy poniekąd 
fascynację, jakiej często doznaje się przy jej lekturze. Zaraźliwa, wampiryczna jest 
nie tylko miłość Konrada do ojczyzny, także jego miłość do siebie. Bohater tak 
kochany przez autora, który z nim się utożsamia, nabiera zwykle magnetycznej 
mocy i siły wielkiego przyciągania lub odpychania.

Intertekstualne powiązania wiersza Do Samotności rzucają zatem światło na 

33 M i c k i e w i c z, Wiersze 1825–1829, s. 33.
34 Ibidem, s. 39.
35 M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855, s. 50.
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skalę związków III części Dziadów z twórczością okresu rosyjskiego i na energię, 
z jaką w trakcie ich pisania odżywała w Mickiewiczu pamięć własnego doznania 
Rosji – w czasie wileńskiego procesu i na zesłaniu. Siła tych wspomnień wydaje się 
zresztą oczywista. Dziady są przecież w znacznym stopniu utworem o Rosji – Ustęp 
w całości, sceny dramatyczne w niemałej części. Chodzi jednak o związki i wspo-
mnienia może mniej jawne. Scena więzienna oraz rozmowy młodzieży w salonie 
warszawskim i na balu u senatora podbudowane są prawdopodobnie Mickiewi-
czowską pamięcią nie tylko działalności filomackiej i wileńskiego procesu, ale 
także kontaktów z rewolucyjnymi elitami w Rosji przed powstaniem dekabrystów 
i aurą spotkań w gronie filomatów na zesłaniu. Zapowiadające carobójstwo i zemstę 
pieśni w scenie więziennej mają może bardziej ton rosyjski niż polski, choć trzeba 
pamiętać, że idea i fantazmat zabicia cara są jednym z węzłów łączących polski 
i rosyjski romantyzm (nie rozsupłanym o wiele dłużej, do końca caratu). Z kolei 
pełna nienawiści pieśń zemsty Konrada bardziej może kojarzyć się z ambarasującą 
historyków literatury improwizacją Mickiewicza na imieninach Cypriana Daszkie-
wicza w Moskwie 36 niż wszystko, co wiemy o jego i jego kolegów twórczości z czasów 
śledztwa i sprzed opuszczenia Litwy. W Dziadach pisanych po upadku powstania, 
gdy poeta uświadomił sobie skalę zbiorowego nieszczęścia i uczuł, jak wielka jest 
konieczność przetworzenia klęski w zwycięstwo, a słabości w siłę, mamy do czy-
nienia z eskalacją emocji charakterystycznych dla spisku politycznego całkowicie 
już gotowego do wybuchu. Nie ma mowy o równowadze sił. Poprzez Dziady naród 
podbity i świeżo po klęsce próby wywalczenia niepodległości symbolicznie przeciw-
stawia się potędze imperium, przydając sobie siły do tego potrzebnej ze sposobu 
opowiadania o swej sytuacji. Podobna nierównowaga sił, podobna dialektyka sła-
bości i mocy określają kondycję politycznego spisku. Chociaż formuła Wysockiego 
wspaniale oczyszcza podziemną, wulkaniczną siłę, w spiskowym rodowodzie Dzia-
dów, wywiedzionym z polskich i rosyjskich doświadczeń poety (a pamiętajmy, że 
i te polskie rozgrywały się na terenie wcielonej do rosyjskiego imperium Litwy), 
widać moralne zwichnięcia i egzystencjalne pułapki, których część stematyzowana 
została przez poetę wcześniej w Konradzie Wallenrodzie i w wierszu Do matki Polki. 
W szczególności dochodzi w dramacie do głosu temat bezsiły, upokorzenia, niena-
wiści, rozpadu osobowości i pewnej zafałszowanej, sztucznej jej restytucji poprzez 
wzmożenie siły unicestwionego ja żarliwą identyfikacją z grupą, rozumianą jak 
najszerzej i jak najbardziej symbolicznie, oraz poprzez przyjęcie przez zdetronizo-
wany podmiot roli o wymiarze ponadindywidualnym i wywyższającym, nie pozba-

36 Zob. tekst i komentarz w czwartej części pierwszego tomu Dzieł wszystkich M i c k i e w i c z a, tj. 
w Wierszach, uzupełnieniach, materiałach (Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Wrocław 1986, s. 18–20 
áLedwie z długiego wytchnąłem pienia... Improwizacja do Cypriana Daszkiewiczañ i 58–60 áko-
mentarz, w tym dzieje przekazu tekstu, opublikowanego po raz pierwszy w tomie „Archiwum Filo-
matów”: Na zesłaniu. Wrocław 1973ñ). Tamże Zgorzelski publikuje też obszerny zestaw relacji 
o improwizacjach Mickiewicza, w tym mających miejsce w Rosji, wzbudzających zwykle ogromny 
podziw mieszanych pod względem narodowym świadków. Wygłaszana w gronie polskich przyjaciół, 
oparta na życzeniu Daszkiewiczowi losu jego wielkiego, wsławionego bojami z Moskwą imiennika, 
improwizacja tu przywołana czerpie radość z wizji spalonej i zburzonej Moskwy oraz topienia kobiet, 
a przypisywana jej czasem żartobliwość wydaje się względna (podobnie jak żartobliwość w piosen-
ce Feliksa w pierwszej scenie III części Dziadów).
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wionej też energii mitycznej – wodza, ofiarnika, wybawiciela ojczyzny, proroka, 
demiurga... Ogrom uwznioślenia i przybranie mocy odpowiada upokorzeniu i sła-
bości, a dzieje się tak, gdy niemożliwa jest skuteczna opozycja ani walka z otwartą 
przyłbicą, kiedy przeciwko jednostkowej i zbiorowej woli staje nie inna wola, lecz 
przemoc, która łamie i niszczy. Jeśli nawet związki młodzieży akademickiej i gim-
nazjalnej na Litwie nie były spiskami, sposób obejścia się aparatu rosyjskiego 
państwa z ich uczestnikami narzucił im doświadczenie podmiotowości spiskowej, 
w tym rozpad osobowości, która nie podlega łatwej regeneracji, przemoc bowiem 
naprawdę przemaga i niszczy. 

Wiedział o tym Mickiewicz i dlatego zaangażował w swej pierwotnej scenie wię-
ziennej (obejmującej, przypomnijmy, trzy pierwsze sceny ostatecznej wersji) aż 
dwóch księży, dlatego kazał też oceniać Kapralowi pieśń i osobę Konrada w sposób 
zupełnie jednoznaczny. Ale czar poezji, którą Mickiewicz otoczył Konrada, wpisana 
w tekst narcystyczna i ekspansywna, udzielająca się czytelnikom miłość poety do 
swego alter ego, zaraźliwe uwielbienie, jakim go darzą koledzy i jakim darzy sam 
siebie, sprawiają, że chętnie podziwiamy jego wzniosłość, że pragniemy naśladować 
jego miłość do ojczyzny, że przeczuwamy w nim zbawcę narodu, że budujemy na 
nim do dzisiaj zbiorową tożsamość, choć dzieje się to nie wprost, ale trajektoriami 
skomplikowanych nawiązań. Ostatnio jednak, za sprawą atmosfery politycznej, 
pojawiały się i w tym zakresie rozwiązania bardzo uproszczone.

Spośród historyków literatury uwydatniających znaczenie doświadczenia spi-
skowego dla twórczości Mickiewicza szczególna rola przypada Marii Janion. To 
ona odczytała konsekwentnie Konrada Wallenroda jako owoc kontaktów Mickie-
wicza z tajnymi sprzysiężeniami w Rosji, a w Czasie formy otwartej wskazała na 
znaczenie spisku dla kształtowania się polskiego i europejskiego romantyzmu. 
Podkreśliła też rolę spisku jako podłoża III części Dziadów i przemiany Gustawa 
w Konrada 37.

W brulionie Dziadów, w którym znajdowało się Do Samotności, Mickiewicz 
zapisał też, sporo zresztą wcześniej, pod tytułem Intermezzo – smętarz, tekst póź-
niejszej sceny IX, już wtedy zakończonej, a jakże, rozmową guślarza i kobiety o ra-
nie na czole Konrada. Spośród wielu interpretacji tego znaku 38 przypomnę tylko, 
jak rozumiał go pod koniec życia Stanisław Pigoń, bezpośrednio wiążący tę ranę 
z doświadczeniem Mickiewicza z okresu śledztwa. Zadana samemu sobie, mogąca 
być uleczona tylko przez Boga, zwykle rozumiana jako skutek grzesznej pychy lub 
znamię samobójcze, znak grzechu Gustawa, dla późnego Pigonia była wynikiem 
poczucia winy mającego gnębić nie Gustawa-Konrada, ale samego Mickiewicza 
z powodu podpisania podczas śledztwa zobowiązania lojalności i – niestety – współ-
pracy z policją, co, być może, zapewniło poecie lżejszy wyrok. Podobny dokument 
podpisało zresztą wielu z młodych więźniów, nie należy sądzić, aby z tego powodu 
stali się rzeczywistymi donosicielami. Samo podpisanie mogło jednak obarczyć 

37 M. J a n i o n: Tragizm Konrada Wallenroda. W: Romantyzm. Studia o ideałach i stylu. Warszawa 
1969; Literatura romantyczna jako dokument spisków. W: Czas formy otwartej. Tematy i media 
romantyczne. Warszawa 1984.

38 Ich przegląd i własne propozycje daje Z. M a j c h r o w s k i  w rozdziale Czarne znamię na czole 
Konrada książki „Poezja jak otwarta rana”. (Czytając Różewicza) (Warszawa 1993).
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Mickiewicza na długo wyrzutami sumienia. Według Pigonia pamięć tej winy daje 
się dostrzec na wielu planach III części Dziadów 39.

Scena IX zamyka dramat. Sprawia wrażenie dość sztucznie doczepionej, obar-
czona jest też zbyt dużą ilością zadań: zapowiada dalsze losy Konrada (zesłanie, 
ale i przywództwo), łączy wileńskie i drezdeńskie Dziady, nawiązując do ludowego 
obrzędu, dopowiada – tym razem w formie groteskowej – wątek Bożej pomsty na 
katach polskiej młodzieży, i, szerzej, na zaborcy i jego poplecznikach. Ten ostatni, 
rozbudowany temat czyni z niej także ogniwo zespalające sceny dramatyczne i Dzia-
dów części III Ustęp, zakończony słowami Oleszkiewicza zapowiadającymi karę 
i pomstę Bożą na carze i Rosji, czego pierwszym znakiem ma być zbliżająca się 
powódź petersburska, po której przyjdą zdarzenia następne, w jakimś strasznym 
dziejotwórczym procesie rozkuwające z niewoli i samych Rosjan, i podbite przez 
nich ludy. Być może, najważniejszym zadaniem tej sceny i prawdziwym finałem 
dramatu jest jednak pokazanie rany Konrada. Czarnej plamy na czole. Znaku ka-
inowego, znaku zerwania braterstwa ze swoją wspólnotą. Nie wiadomo – narodu 
czy po prostu ludzi. Tak czy inaczej, dramat zamykałoby to, co stało, zdaje się, 
u jego początku: poczucie winy i pragnienie oczyszczenia. Dochodzi ono do głosu 
najpierw w fantazji o nabraniu wielkiej mocy i siły zbawczej, tytanicznej lub ofiar-
niczej, a następnie, po opadnięciu tej fali, już tylko we włożonej w kobiece usta 
wstawienniczej modlitwie, prośbie o uleczenie duszy cierpiącej srogie bóle.

Poczucie winy mogło – ale nie musiało – wiązać się z nieuczestniczeniem w po-
wstaniu albo z pamięcią załamania się w czasie śledztwa. Jeżeli mówię, że to po-
czucie winy było w jakimś stopniu siłą sprawczą Dziadów, mam przede wszystkim 
na myśli wskazówki, jakich udziela w tym względzie tajemniczy i piękny, przywo-
ływany tu już wiersz Śniła się zima..., który wydaje się inicjować proces pisania 
Dziadów, a pamiętajmy, że ich zawiązek (skryty w niedostępnym, pierwszym z dwóch 
zeszytów z brulionami dramatu) był przede wszystkim utworem o procesie wileńskim 
i o Konradzie. Pisany po przebudzeniu o marcowym poranku wiersz łączy z Dziada-
mi zwłaszcza to, że on jest zapisem snu, a snów nie brakuje w dramacie Mickiewi-
cza, i że stworzony był w natchnieniu, bez namysłu, więc tak jak, podobno, Wielka 
Improwizacja i chyba znaczne części Dziadów. W wierszu Śniła się zima... pojawia 
się postać kobiety uosabiającej więź z transcendencją i pełniącej rolę duchowej 
przewodniczki, zarówno tchnącej Bożą obecnością, jak bezpośredniej i łaskawej. 
Jej obecność jest źródłem radości, pokrzepienia i wielkiej duchowej rozkoszy we 
śnie, przynosi wyzwolenie ze śnionej wcześniej, powtarzalnej i nużącej, coraz bar-
dziej fałszywej sytuacji, która uniemożliwiała oczyszczenie i odrodzenie w wodach 
świętej rzeki. Ujrzenie Ewy wzmaga poczucie istnienia i usposabia do bycia rzeczy-
wistym sobą, zarazem jednak każe spojrzeć w przeszłość, napawając lękiem i po-
czuciem winy. Te ostatnie uczucia, jakże podobne do skruchy, powodują przebu-
dzenie, po którym następuje zapis snu w stanie pełnej spontaniczności aktu 
twórczego: „Wiersze te były pisane, jak przychodziły, bez namysłu i poprawek” 40. 

39 S. P i g o ń, Rana na czole Konrada. W: Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 
1969. Przedruk w: Zawsze o Nim, wyd. 2.

40 M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855, s. 54. Śniła się zima... jest przedmiotem wielu wybitnych 
odczytań. W związku z tematem oczyszczenia i duchowego odrodzenia szczególnie ciekawe są in-
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Warto może przypomnieć, że według Odyńca Mickiewicz przekładał Giaura 
i doszedł do spowiedzi kalajora, gdy przerwał (zeszyt z brulionem Dziadów i dalszym 
ciągiem Giaura świadczy jednak, że zostawił tłumaczenie trochę wcześniej), „bo 
modląc się raz w kościele »poczuł, jakby się nagle nad nim bania z poezją rozbiła«. 
Są to własne jego wyrazy” 41 – i zabrał się do pisania Dziadów. Być może więc dra-
mat zaczął powstawać, gdy sen następujący przy zbliżaniu się Mickiewicza do 
spowiedzi kalajora u Byrona uświadomił poecie potrzebę własnego oczyszczenia, 
a siłę do niego wiodącą dało mu, znowu za sprawą przekładu Giaura (podjętego 
w Rosji, w Dreźnie częściowo rekonstruowanego z pamięci), wspomnienie rzymskiej 
miłości, ostatniej, a kto wie czy nie jedynej, w której istniała jakaś zdruzgotana 
przez obroty losu możliwość wewnętrznego odrodzenia, albo, ostrożniej, w której 
wyraziło się pragnienie i przeczucie takiego odrodzenia, w horyzoncie ideowym 
podjętej w Dreźnie z niechęcią powieści poetyckiej Byrona zupełnie nieprawdopo-
dobnego. Byłyby więc Dziady przełamaniem bajronizmu w innym jeszcze sensie, 
niż się to powszechnie przyznaje – przezwyciężałyby czy próbowałyby przezwyciężyć 
przede wszystkim rozpacz, zastygnięcie w nie dającej żadnej szansy na odrodzenie 
duchowej śmierci od wewnętrznych ran.

Rana na czole, którą Gustaw-Konrad zadał sam sobie, mogła mieć, i zapewne 
miała, inne, niż myślał Pigoń, pochodzenie. Jest i powinna oczywiście pozostać 
symbolem. Wydaje się znakiem autodestrukcji; może stałego impulsu autodestruk-
cyjnego, tajemnicy Mickiewiczowskiego umierania i odradzania się lub tylko umie-
rania i powracania upiorem. Taki właśnie ruch – od życia ku śmierci i od śmierci 
do powrotu na scenę życia z niejasnym statusem zwłok, upiora, wampira, bez- 
imiennego, zmartwychwstańca – pojawia się i w Dziadach, i w wierszu Do Samot-
ności. Powtarza się bez końca w Mickiewiczowskich ujęciach podmiotowości, w jego 
opisach mechanizmu twórczego, a nawet w sposobie naśladowania Chrystusa przez 
indywiduum i naród – naśladowania w śmierci i zmartwychwstaniu. Impuls auto-
destrukcyjny zrozumiały jest w przypadku głębokiego naznaczenia cierpieniem, 
traum, strat, ciosów i urazów. Wrastający w kamień, zaczarowany młodzieniec 
z Dziadów Widowiska sam całuje zwierciadło, by „cały stał się kamieniem” 42. Cóż 
dopiero postać tak bardzo poddana cierpieniu, zniszczona przez ciosy zewnętrzne, 
poraniona, jak duch Gustawa-Konrada przywołany na koniec Dziadów. W takiej 
sytuacji akty samookaleczenia nie są niczym dziwnym. W chwili gdy opada fala 

terpretacje A. L i t w o r n i  (Nad tekstem Mickiewicza „Śniła się zima...” „Pamiętnik Literacki” 1998, 
z. 2), zwracającego baczną uwagę na czasową bliskość tego utworu i rozpoczęcia pisania Dziadów 
przez Mickiewicza, oraz L. Z w i e r z y ń s k i e g o  (który łączy wiersz z przemianą Konrada) w roz-
dziale 4 (Symbolika oczyszczenia i regeneracji) książki Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza (Ka-
towice 1998). W tejże książce znajduje się analiza motywu śmierci w wodzie pojawiającego się 
w wierszu Do Samotności (s. 154–157). Woda, zanurzenie, śmierć i odrodzenie w kontekście akwa-
tycznym u Mickiewicza odczytywane są poprzez symbolikę chrztu.

41 Ten bardzo często podawany w pracach i opowieściach o Mickiewiczu passus wspomnień 
A. E. O d y ń c a  pochodzi z pisanego po latach od tych wydarzeń listu do L. S i e m i e ń s k i e g o, 
który przytoczył go w Religijności i mistyce w życiu i poezjach Adama Mickiewicza (Kraków 1871). 
Cytuję go za Kroniką życia i twórczości Mickiewicza. Od „Dziadów” części III do „Pana Tadeusza”: 
marzec 1832 – czerwiec 1834 (s. 28). 

42 M i c k i e w i c z, Dramaty, s. 109.
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ratującego przed poczuciem unicestwienia narcyzmu, Mickiewicz widzi siebie jako 
Konrada ze współczuciem, lecz jasno: jako postać zmasakrowaną przez odebrane 
i zadane sobie rany. W Ustępie odpowiada temu mroczna twarz Konrada skupia-
jąca w sobie cienie nadchodzącej nocy i promieniująca ciemnością. Rzeczywiście, 
takiego bohatera Polaków, że posłużę się peryfrazą Ryszarda Przybylskiego 43, 
uzdrowić mogą tylko miłość płynąca z czyjejś autentycznej pełni bycia, modlitwa 
i Boże miłosierdzie. Nie będzie on ani przewodnikiem, ani wodzem, ani zbawcą, ani 
wzorem, ale tylko przejmującym obrazem zbiorowego losu, odbitego w skrzywieniach 
indywidualnych, figurą tajemnicy, to znaczy tego, czego nie rozumiemy w nas sa-
mych, zagadką, której odgadnięcie mogłoby nas jako zbiorowość, nieświadomie 
naśladującą jednak tę postać, uchronić zapewne przed popadaniem w jej iluzje 
i wynikające z nich błędy. 

5

Czas powstania Ustępu III części Dziadów budził zawsze dyskusje, sądzono i sądzi 
się czasem nadal, że mógł on być zaczęty jeszcze w Rosji. Badania Pigonia i auto-
rytet Marii Dernałowicz jako autorki drugiego tomu Kroniki życia i twórczości Mic-
kiewicza doprowadziły do rozpowszechnienia się przekonania, że Ustęp stworzony 
został jednak w całości w Dreźnie – z wyjątkiem, oczywiście, wiersza Do przyjaciół 
Moskali, napisanego już w Paryżu, jako ostatnie, także i chronologicznie, ogniwo 
Dziadów, przez Pigonia uważane zresztą za osobny fragment, nie należący już do 
Ustępu. Mickiewicz rozpoczął Ustęp po przepisaniu na czysto scen dramatycznych. 
Zachowały się brudnopis i czystopis oraz podwójna kartka z maleńką wstawką na 
jednej z czterech stronic – sześcioma wersami z zakończenia Oleszkiewicza, zamy-
kającego Ustęp (wersy 127–132). Stanowią one cząstkę Oleszkiewiczowej zapowie-
dzi powodzi petersburskiej jako Bożej kary dla cara i Rosji, mającej dotknąć najpierw 
nieświadomych poddanych. Fragment ten istnieje w zawiązku w brulionie, w czy-
stopisie ma redakcję w zasadzie tożsamą z tekstem ostatecznym, jako wstawka – 
nieco odmienną w stosunku do czystopisowej. Spośród trzech opracowań omawia-
na wstawka jako jedyna tchnie może nie tylko surowością, ale i odrobiną współ-
czucia dla ludzi biednych i spragnionych najprostszych rozrywek, którzy pomrą 
nocą, a teraz spokojnie śpią. Różnice między redakcjami, zmiana miejsca ewolu-
ującego urywka w przepowiedni Oleszkiewicza, przesuwanie się od Beliala dzieci 
ku prostakom jak zwierzęta głupim świadczą o ciągłej pracy Mickiewicza nad tą 
drobiną tekstu i jej związkiem z całością ostatniego ogniwa Ustępu.

Na tej samej złożonej, podwójnej kartce znajdują się także rękopisy dwóch 
wierszy nie publikowanych za życia Mickiewicza: Te rozkwitłe świeżo drzewa... 
i Ja w mej chacie spać nie mogę... 44 Pierwszy z nich, o charakterze poetyckiego 

43 Określenie to, oznaczające tajemniczą, doznającą przemian postać protagonisty kolejnych części 
Dziadów, pochodzi oczywiście z książki R. P r z y b y l s k i e g o  Słowo i milczenie bohatera Polaków. 
Studium o „Dziadach” (Warszawa 1993).

44 Zob. informację o rękopisie, datowaniu, recepcji i odmianach tekstu obu wierszy w wydaniu Z g o-
r z e l s k i e g o  w Dziełach wszystkich M i c k i e w i c z a  (Wiersze 1829–1855, s. 237–248; same 
wiersze na s. 50 i 51). Zob. też Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów, s. [23]–[25], 
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wyznania, z powodu swojej prostoty i rzewnego tonu bywał wiązany z liryką lozań-
ską, do której go nawet próbowano włączyć. Drugi zawiera stylizację na ludowość, 
prostotę, naiwność silniejszą i inną niż narracja Ballad i romansów, będąc przy 
tym liryką roli, monologiem żołnierza z powstania listopadowego, który dopiero co 
znalazł się na emigracji, przekroczywszy zapewne wraz ze swoim oddziałem gra-
nicę Prus. Wiersze te stanowią bliźniaczą parę nie tylko ze względu na eksploro-
wane w nich doświadczenie obczyzny, uchodźstwa, samotności. Łączy je przede 
wszystkim strofika i rytm trocheicznego czterostopowca. Rytm ten pamięta każdy, 
kto czytał lub widział Dziady: w nim właśnie przemawia w Prologu Anioł Stróż do 
pogrążonego we śnie Więźnia. Traktując go jako dziecko Boże (co wiąże się z całym 
zespołem motywów dziecięctwa i dziecięctwa Bożego w III części Dziadów), posłu-
guje się prostym, obrazowym i trafiającym do serca językiem, o znacznie mniejszym 
poziomie komplikacji niż pierwsze słowa samego Gustawa-Konrada po przebudze-
niu, nie wspominając jego późniejszych wzlotów poetyckich. Przyszły prolog musiał 
się znajdować już w pierwszym, zaginionym zeszycie lipskim, ale dość długo wę-
drował na swoje miejsce: jeszcze w kopii Domeyki stanowi domknięcie, a nie 
otwarcie dziejów Konrada, poprzedzając scenę cmentarną. Wynika z tego m.in., 
że Mickiewicz musiał o całym tym fragmencie często myśleć i miał go długo w ak-
tywnej twórczej pamięci, z nim zaś rytm i ton monologu Anioła Stróża. Obdarzone 
tym rytmem, a zapisane przy wstawce do Oleszkiewicza wiersze wiąże ze sobą 
także wyraźna redukcja ozdobności i nadbudowy znaczeniowej, unikanie włącza-
nia w nadmiar wielkich kodów symbolicznych kultury, wreszcie nocna pora lirycz-
nej akcji, a nawet, w jednym z nich, motyw snu. Te dwa ostatnie pierwiastki 
charakterystyczne są zresztą dla scen dramatycznych Dziadów, usytuowanych 
tak często nocą i naładowanych snami. Wreszcie oba liryki charakteryzuje też – 
znamienna i dla wiersza Do Samotności, o wiele bardziej skomplikowanego – rezy-
gnacja z odwołań do jakiejkolwiek sankcji fantastycznej (w tym do fantastyki lu-
dowej, jak np. w powstałej, być może, także na początku lat trzydziestych Uciecz-
ce) lub metafizycznej jako motywacji działań podmiotu. W szczególności kondycja 
podmiotu nie wynika tu z realizowanej przezeń misji płynącej z odczytania potrzeb 
zbiorowości lub z nadania przez nadprzyrodzoną instancję. W porównaniu z ja 
Konrada ja w obu wierszach jest ascetycznie ogołocone z wszelkich wzmocnień 
swojej tożsamości i z możliwych uwzniośleń czy wywyższeń, sprowadzone do pod-
miotu czystego doświadczenia egzystencjalnego. 

W stosunku do Wielkiej Improwizacji, a nawet do epickich (nie zdominowanych 
przez satyrę) partii Ustępu bardzo widoczne jest też obniżenie stylistyczne, rezy-

36–40, 193–195. O wierszu Te rozkwitłe świeżo drzewa... najczęściej pamięta się słowa J. P r z y-
b o s i a  w Najwyższym z czujących (w: Czytając Mickiewicza. Wyd. 3, powiększ. Warszawa 1965), 
ale prostotę, śpiewność i ekspresję smutku w tym liryku analizowali też m.in. Cz. Z g o r z e l s k i 
(Żal poety-pielgrzyma. W: O sztuce poetyckiej Mickiewicza), T. S k u b a l a n k a  (Wiersz Mickiewicza 
„Te rozkwitłe świeżo drzewa...” wśród konwencji stylistycznych epoki. „Język Artystyczny” t. 10 
á1996ñ) i M. C i e ś l a - K o r y t o w s k a, zestawiająca utwór Mickiewicza z hymnem Smutno mi 
Boże! Słowackiego (Jak wyrazić smutek? W: Autor, autor! Kraków 2010). O wierszu Ja w mej cha-
cie spać nie mogę... zob. W. L e ś n i a k, „Pieśń żołnierza” Adama Mickiewicza. „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Prace Literackie” t. 14 (1972). Artykuł prezentuje kontekst historyczny i literacki, 
w tym też filiacje z motywami literatury ludowej. 
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gnacja z poetyki wzniosłości, ton świadomie niski. Napisane w momencie rewizji 
końcowych fragmentów Oleszkiewicza zamykającego Ustęp, w rytmie monologu 
Anioła Stróża ze sceny wtedy kończącej część dramatyczną, wiersze zdają się 
przechowywać moment zbiegnięcia się namysłu twórcy nad nieszczęśliwymi, pro-
stymi i błądzącymi ludźmi, których spotka Boża kara za grzechy całej, przekra-
czającej ich horyzonty, struktury społecznej, nad nieoczekiwanym podobieństwem 
do nich Konrada i nad dziecięctwem Bożym, pozwalającym odrodzić się w prosto-
cie każdej duszy. Oraz nad tym, co z nas zostaje, gdy wyczerpiemy do cna, zuży-
jemy, całą naszą miłość własną i wszelkie sposoby usensownienia i uprawomoc-
nienia siebie, a co Mickiewicz w czasie wielkich nocy i dni drezdeńskich natchnień 
sprawdził swym doświadczeniem wcielenia się w postać Konrada. Przede wszyst-
kim jednak Te rozkwitłe świeżo drzewa... i Ja w mej chacie spać nie mogę... sta-
nowią jakby kolejną, po wierszu Do Samotności, fazę refleksji Mickiewicza nad 
powstającym dziełem – Dziadami – oraz nad sobą jako twórcą i jako człowiekiem.

Zwłaszcza Te rozkwitłe świeżo drzewa... ukazują od drugiej strony – od strony 
słabości, przygodności i smutku – proces tworzenia narodowego arcydzieła i wzmac-
niania podmiotu, odsłaniającego się tu w swych egzystencjalnych i historycznych 
(acz ujętych metaforycznie) uwarunkowaniach, w wyzuciu z wszelkich magicznych 
przypływów potęgi. Jedyna moc, jaka jest mu dana, to twórczość poetycka, a czy 
ona coś sprawi, nie wiadomo. Wieczorna serenada, cykanie świerszczy (odwiecz-
nego symbolu muzyków i poetów) i urok zapachu kwitnących drzew, zawsze wy-
raźniejszy po zmroku, wywołują smutek podmiotu samotnego, określającego się 
jako „wdowiec i sierota”, co można rozumieć jako metaforę o wymiarze egzysten-
cjalnym, ale i politycznym. Więc mężczyzna oddalony od rodziny, zawiedziony 
w miłościach, pozbawiony towarzyszki życia i faktycznie nie mający już od lat 
rodziców, ale też wdowiec i sierota po ojczyźnie jako kochance i matce. Jest on 
samotny, nie ma z kim dzielić się przeżyciem piękna wiosny i muzyką. Sieroce są 
także jego utwory. Wraca przytłumiony w Dziadach, a nurtujący już w okresie 
rosyjskim motyw nie tyle samotności genialnego twórcy wobec zwykłych ludzi, ile 
alienacji i braku zrozumienia poety poza własnym krajem, w obcojęzycznym śro-
dowisku. Rodzący wiele słów i myśli przy samotnej świecy artysta wie jednak, że 
i w domu, do którego nie może powrócić, nie ma już komu opowiadać. A choć 
tworzy, doznaje natchnień i pisze, przeświadczony jest, że zamknie powieść swą 
w mogile i że mimo upływu czasu nie przeminie jego żal, żal pielgrzyma – wdowca 
i sieroty. W planie poetologicznym „zamknę powieść mą w mogile” stanowi też kodę 
refleksji Konrada z początku Wielkiej Improwizacji o wielkości i nieprzekazywal-
ności jego myśli i uczuć. 

Zacytowany wers i wiersz jako całość wydaje się rewersem metapoetyckich 
fragmentów Wielkiej Improwizacji o radości i dumie samotnego i samowystarczal-
nego twórcy, który śpiewa sam w sobie, śpiewa samemu sobie. (Taką interpretację 
potwierdza też zawierający istotne dla niej skreślenia autograf liryku.) Teraz jednak 
wygląda to o wiele mniej wspaniale i dumnie. Także proces twórczy stematyzowa-
ny w Te rozkwitłe świeżo drzewa..., a odnoszący się, jak sądzę, szczególnie do 
pisania Dziadów i do nocy powstania Wielkiej Improwizacji, przedstawia się dużo 
mniej imponująco niż u Konrada, choć zaznaczona jest ta sama pełnia myśli i słów, 
nazywanych – jak w Wielkiej Improwizacji – dziećmi twórcy. Nie dają one jednak 
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radości i nie wprawiają w euforyczną dumę. Odarty z czaru własnych słów i trwa-
le naznaczony smutkiem, poeta może dużo mniej, niż mógł jego bohater, ozdobio-
ny wszystkimi marzeniami o potędze, zdolny zapewne w planowanych dalszych 
częściach Dziadów stać się wskrzesicielem ojczyzny. W wierszu Te rozkwitłe świe-
żo drzewa... twórca ma o wiele mniejszą moc i opisuje to, przedstawiając samemu 
sobie w rzewnej i nie tyle mitycznej, co bajkowej narracji składaną czasem w my-
ślach piosnkę i chwycenie czasem smutnego pióra jako jedyne, czym potrafi od-
powiedzieć twardej rzeczywistości sieroce serce, a co wszakże nie jest w stanie 
odmienić nawet kondycji samego poety, zapatrzonego na samotną świecę w swo-
jej izbie, za której oknem płynie szczęśliwe życie obczyzny pielgrzyma, wdowca, 
sieroty. Wielkość uczuć i cierpień, która wynosiła Konrada i kazała mu tworzyć 
mimo przekonania o niewyrażalności siebie, tu skłania do milczenia, nie oswobo-
dzi ojczyzny, nie sprawi, by poeta powrócił do kraju lat dziecinnych, tam, gdzie 
nie był sierotą. „Nie powrócę do domu”. „Opowiadać nie mam komu”. „Zamknę 
powieść mą w mogile” 45. I, ostatecznie, czy Mickiewicz tego nie zrobił, przez tyle 
późniejszych lat życia niemal nie tworząc poezji? Mało znam w pisarstwie Mickie-
wicza zjawisk bardziej wzruszających niż podobieństwa między Te rozkwitłe świe-
żo drzewa... a Wielką Improwizacją, poddające pomniejszeniu i sprowadzające do 
wymiaru rzeczy najprostszych i powszechnych, takich jak smutek po stracie 
osobistych i narodowych nadziei, erupcję twórczą, która wyniosła na świat Dziady, 
przeniknięte płomienną wolą stworzenia słowa nurtującego w sercach ludzi i w ser-
cu Boga. Słowo to miało przemieniać osoby i przekształcać się w czyn odradzają-
cy i uszlachetniający polskość, waląc trony despotów, mszcząc ich ofiary, budując 
nowy świat braterstwa ludów, rzeczy czyniąc szalone... „Odmykam okno i płaczę”. 
„Na samotną patrzę świécę”. „Czasem piosnkę w myśli składam, / Czasem pióro 
smutne chwycę” 46.

W wierszu Ja w mej chacie spać nie mogę... Mickiewicz wciela się na chwilę 
w postać naiwnego żołnierza, któremu w pruskiej ziemi śni się Polska, życie po-
wstańcze i bitwa z Moskalami. Budząc się, wypowiada on słowa miłości i przywią-
zania do ziemi ojczystej, marzy, że jest u siebie i czeka na wezwanie do bitwy. Jak 
na ostentacyjnie prosty wiersz, w spektakularny sposób ukazano w nim podtrzy-
mywanie marzenia o życiu na łonie ojczyzny, a sterowane nostalgią gry wyobraźni 
podmiotu raczej przekraczają horyzonty zwykłego żołnierza – jest to jednak dość 
utajone. Rzucony na emigrację, bezimienny powstaniec pozostaje zanurzony we 
wspólnotowym doświadczeniu, jego monolog skierowany jest do kolegi, czuje się 
częścią swojego pułku, wspomina „nasze konie, chorągiewki”, naszych „wiarusów” 47, 
słyszy głos swego kaprala. Ranga wodza świadczy o niskim stopniu wojskowym 
podmiotu, a zarazem lirycznego bohatera wiersza. Trzeba jednak pamiętać, że dla 
generacji Mickiewicza, wychowanej w kulcie Napoleona, kapral jako taki posiadał 
nimb autorytetu, także kapral z ludu czy może z zaścianka, jak zapewne ten ze 
scen więziennych III części Dziadów. Bo choć zna on łacinę, w czystopisie sceny 

45 M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855, s. 50.
46 Ibidem.
47 Ibidem, s. 51.
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więziennej używa podobnych form gwarowych, jak kapral z liryku Ja w mej chacie 
spać nie mogę... w pamięci swego żołnierza. 

Oczywiście, nie ma żadnych wewnątrztekstowych dowodów ani świadectw na 
rzecz tego, że Mickiewicz utożsamia się z podmiotem swego wiersza. Według mnie 
wynika to z sygnalizowanego związku utworów Ja w mej chacie spać nie mogę... 
i Te rozkwitłe świeżo drzewa... (oraz, pośrednio, z faktu, że nie zostawszy żołnierzem 
powstania listopadowego, Mickiewicz aż po ostatnie swoje dni pragnął dla siebie 
żołnierskiego losu). Mamy do czynienia z dwiema kolejnymi projekcjami podmiotu 
twórcy pisanymi jako rodzaj post scriptum do Dziadów. W drugim z wierszy Mic-
kiewicz nie tylko utożsamia się w marzeniu z prostym żołnierzem, który uczynił 
więcej niż on, nie biorący udziału w powstaniu, ale, niejako przy okazji, nadaje 
ludowy wymiar obrazowi powstania listopadowego, zgodnie ze swoim od Ballad 
i romansów po śmierć w Stambule realizowanym programem dostrzegania w ludzie 
podstawy i nadziei odrodzenia narodu. 

Wiersz ten można włączyć do liryki powstańczej Mickiewicza, wyraża bowiem 
uczucia wielu uczestników zrywu po klęsce, ale można go też odbierać jako marze-
nie Mickiewicza o zwykłym i prostym zanurzeniu się we wspólnocie oraz o udziale 
w powstaniu, rozwijane już po jego upadku. W ten sposób czytany, utwór ten 
wzrusza mnie zwłaszcza w zestawieniu ze słynnym i czyniącym wielkie wrażenie 
wierszem Byrona napisanym w Missolungi, w dniu trzydziestych szóstych urodzin 
poety, na trzy miesiące przed śmiercią wśród greckich powstańców. Swym czynem 
oraz wierszem szukający chwalebnej śmierci i żołnierskiego grobu, Byron afirmował 
indywidualizm i potwierdzał tragicznym stemplem jedność marzenia o sobie i siebie 
rzeczywistego. Liryk Mickiewicza zdaje się natomiast wyrażać pragnienie polskiego 
poety, indywidualizmem zawsze zafascynowanego, stania się „jednym z wiela”, że 
posłużę się znów frazą Kochanowskiego. Było to pragnienie, by zrzucić z siebie 
płaszcz Konrada, by poprzez utożsamienie się z losem prostych uczestników po-
wstania uleczyć wewnętrzne rany i odwrócić fatum nakładające na poetę niewyko-
nalne zadania.

Pamiętając o mroku egzystencjalnym spowijającym Gustawa, Konrada Wallen-
roda i Konrada, można myśleć, że takie oczyszczenie imaginacji, o jakim mówią 
i marzą oba wiersze Mickiewicza, wydało owoce przede wszystkim w Panu Tadeuszu. 
Po jego ukończeniu autor napisał Epilog, w którym objaśnił, czym było dla niego 
tworzenie poematu oraz w metaforyczny sposób zarysował sytuację, w jakiej ono 
przebiegało. Epilog, podobnie jak cały Pan Tadeusz, jest utworem demityzującym 
podmiot romantyczny, przenikniętym wolą nie powiększania, lecz pomniejszania 
indywidualności, harmonizowania jej z zewnętrznością. M.in. stąd zwrot ku idylli 
epickiej i małemu światkowi kraju lat dziecinnych, który okazuje się kosmosem 
inaczej i może prawdziwiej niż wszechświat III części Dziadów i myśli Konrada. Nie 
zmienia to faktu, że wszyscy właściwie bohaterowie Pana Tadeusza, z wyjątkiem 
może postaci tytułowej i młodziutkiej Zosi, są niepowtarzalni, wyraziści oraz afir-
mujący własne ja, a kultura szlachecka Wielkiego Księstwa Litewskiego pokazana 
została jako wybitnie indywidualistyczna mimo bardzo silnych więzi wspólnotowych. 
Sądzę, że Pan Tadeusz mógł powstać dzięki wewnętrznym przemianom samoświa-
domości i podmiotowości Mickiewicza, zaświadczonych m.in. w lirykach ukrytych 
w rękopisach III części Dziadów, a czytane łącznie, trzy przywołane tu wiersze 
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stanowią podobny rodzaj metapoetyckiego komentarza w stosunku do Dziadów, 
i, zwłaszcza, Wielkiej Improwizacji, jak Epilog wobec Pana Tadeusza.

6

Głównym celem tej pracy było przekonanie czytelnika, że sam Mickiewicz wiedział 
i w pewien sposób wyraził w wierszach zachowanych przy rękopisach Dziadów, że 
Dziady i znaczna część jego twórczości wypływa ze złożonych źródeł – w tym także 
i z ciemnej, naznaczonej traumą, ranami i resentymentem energii psychicznej. 
Chociaż w sonecie Ajudah zapowiadał, że gdy poeta wzniesie bardon, namiętność 
ucieknie w głąb morza, zostawiając na brzegu perły i korale, z których wieki uplo-
tą mu ozdobę skroni, to jednak zdawał sobie sprawę, że groźne niepokoje serca 
odbijają się jakoś i na nim samym, i na jego twórczości, czyniąc z owych pereł 
i korali ciemne świecidła, a z jego postaci nie tyle poetę uwieńczonego, ile upiora 
w ognistym wieńcu utworów ambiwalentnych acz potężnych. Tego właśnie rodzaju 
dzieła Mickiewicza, a zwłaszcza III część Dziadów, należą po dziś dzień do najsilniej 
narodowotwórczych, najaktywniej oddziałujących na tożsamość narodową wy- 
powiedzi w języku polskim. Kto więc chce korzystać z tych zasobów w formowa- 
niu siebie samego lub bliźnich (co bywa ambicją nauczycieli, duchownych, publi-
cystów i polityków), powinien mieć świadomość, że znajdzie w nich melanż zmyśle-
nia i prawdy, że może próbować kształtować indywidualny narodowy byt w oparciu 
o jedno bądź drugie. Albowiem dar Mickiewicza jest dwoisty. Sam Mickiewicz po 
napisaniu Dziadów usiłował w rozmaity sposób wypełniać, bardziej czynem niż 
słowem, wielką rolę, którą uznawał za przeznaczoną sobie jako geniuszowi i za swój 
obowiązek wobec ojczyzny. Jeżeli jego wysiłki nacechowane były tragizmem i klęską, 
wynikało to nie tylko z potęgi przeszkód, ale i z pewnych błędów wewnętrznego 
rozwoju, z rozpaczliwej obrony przed destrukcją podmiotowości wywołaną cierpie-
niem. Podobna, nie pozostająca bez jątrzących się ran i blizn obrona negowanej 
tożsamości długo była losem całej wspólnoty narodowej. Wiersze zanotowane przy 
rękopisach Dziadów, Pan Tadeusz i liryka lozańska, utwory, w których poeta zrzu-
ca jakby brzemię zbyt heroicznej, mityzującej go i w jakimś sensie fałszywej roli, 
mogą też być czytane w porządku metapoetyckim, jako znaki autorefleksji nad 
przyjętą misją. Mickiewicz nie staje się wtedy ani mniej ważny, ani mniej narodowy, 
przeciwnie, jeszcze bardziej wzrusza, gdy prowadząc nas, równocześnie przed sobą 
ostrzega.

Przez ponad półtora wieku rozwoju naukowej mickiewiczologii wydobywano 
z III części Dziadów nieprzebrane bogactwa zadziwiających i szlachetnych sensów, 
tak że w tej chwili skarbiec interpretacji jest tak rozległy, cudowny i podobny do 
labiryntu, że mało który umysł jest w stanie go ogarnąć w całości. A choć urobku 
ciągle przybywa, nawet mickiewiczolodzy pracują najczęściej w pojedynczych sztol-
niach tej naszej narodowej kopalni złota i drogich kamieni. Rozległość tradycji in-
terpretacyjnej, wielogłos metodologiczny oraz postępująca komplikacja myśli i zróż-
nicowania języka polonistyki coraz bardziej oddalają przeciętnego studenta poloni-
styki, nauczyciela języka polskiego i uczniów – uczniów, czyli cały naród, mający 
w pewnym momencie życia Dziady jako lekturę obowiązkową, ale od dawna nie 
muszący już czytać żadnych zadawanych mu lektur – od rozumienia uniwersalne-
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go, chrześcijańskiego, demokratycznego, wolnościowego i personalistycznego prze-
słania twórczości i życia Mickiewicza, wydając poetę na pastwę odczytań prostych 
i fantazmatycznych. W nich zaś odżywa i nabiera sprawczej mocy dyskretnie po-
mijana przy wielkich interpretacjach psychotyczna aura, w walce z którą rodziła 
się jego twórczość, przezwyciężająca indywidualne i zbiorowe klęski. Być może, 
nadszedł czas, aby pisać i o tym, co w Mickiewiczu niebezpieczne i ciemne (a przed 
czym ostrzegał w końcu niedawno jeszcze Miłosz), jeżeli niespodziewanie nie ma 
się to stać przyjmowanym z entuzjazmem rdzeniem jego bezpośredniej lub pośred-
niej recepcji społecznej – i jeśli to wszystko, co wiemy o Mickiewiczu wielkim i czy-
stym, wszystkie skarby, jakie wydobyliśmy z jego słowa i czynu, mają nas dalej 
budować, a gdyby ojczyzna znalazła się kiedyś znowu w potrzebie – także i bronić.

A b s t r a c t

KWIRYNA ZIEMBA University of Gdańsk

THE GREAT IMPROVISATION IN THE LIGHT OF MICKIEWICZ’S LYRICS FROM THE  
MANUSCRIPTS OF “DZIADY” (“FOREFATHERS’ EVE”] PART THREE

The article presents an array of meanings of Wielka Improwizacja (The Great Improvisation) read with 
respect to persisting impact of Forefathers’ Eve Part Three on Polish national identity and social behav-
iour. The author analyses the concept of Konrad and the poet’s identification with the protagonist, and 
her interest is in the subject’s successive strengthening and lessening – a continuous existential theme 
in Mickiewicz’s creativity – and in a similar depiction of creative process dynamics in The Great Im-
provisation. The context of considerations are three poems: Do Samotności (To Solitude), Te rozkwitłe 
świeżo drzewa... (The newly blossomed trees...) and Ja w mej chacie spać nie mogę... (I cannot sleep in 
my house...) interpreted as a development of subjectivity issues and poetological themes of Forefathers’ 
Eve. The poems in which lessening of subjectivity in comparison with an excessively strong subject of 
The Great Improvisation is observed are viewed as thematic variants and poetic appositions and com-
mentaries to the entirety of Forefathers’ Eve Part Three, deconstructing and nuancing its pathos. 
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WOJCIECH MARYJKA Uniwersytet Rzeszowski

POWROTY DO SOPLICOWA „PAN TADEUSZ” ADAMA MICKIEWICZA 
W NAJNOWSZEJ POEZJI POLSKIEJ

W jednym z artykułów Jarosław Marek Rymkiewicz w taki sposób rozpoczyna swo-
je rozważania na temat Mickiewiczowskiego utworu:

Pana Tadeusza czytamy (niektórzy pod przymusem, ale i są tacy, co to robią z dobrej woli) od ilu 
to już lat? Rychło a miną dwa stulecia […]. Po tylu latach lektur (i tylu pilnie naskrobanych stronach 
komentarzy) nasze narodowe arcydzieło nie powinno już chyba niczego przed nami ukrywać, jego całość 
już się ujawniła, jego istnienie niczego już przed nami nie zataja, wszystko już o nim powinniśmy wie-
dzieć 1. 

Dla autora Żmutu ten obraz to jednak tylko pretekst do wciągnięcia czytelnika 
w intrygujące próby rozwikłania sekretów epopei. Na kilka prostych pytań doty-
czących Pana Tadeusza, jakie formułuje Rymkiewicz, trudno znaleźć odpowiedź. 
Okazuje się więc, że arcydzieło – wielokrotnie badane, poddawane zabiegom inter-
pretacyjnym – nadal skrywa w sobie tajemnice. Nie zamierzam zagłębiać się w szcze-
góły, świetnego skądinąd, szkicu Rymkiewicza, ale chcę zwrócić uwagę na aspekt, 
który pozwolił autorowi na przedstawienie dysonansu między współczesnymi 
modelami odbioru Pana Tadeusza a jego kształtem artystycznym oraz migotliwym 
i niejednoznacznym przesłaniem. Interesuje mnie właśnie owa obiegowa, stereoty-
powa opinia, ogólna ocena, że oto o utworze Mickiewicza wiemy już wszystko, że 
dzieło czytane przez lata nie powinno nas już niczym zaskoczyć. 

Aby zrealizować cel stawiany w niniejszym artykule, czyli aby poszukać śladów 
obecności Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej (tj. w poezji twórców urodzonych 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku), należy dowiedzieć się, 
choćby ogólnie, czym jest Pan Tadeusz współcześnie, w jakich rejestrach społecz-
nych istnieje, jak ocenia się jego wartość. Sądzę, że na podstawie uzyskanych 
odpowiedzi na te pytania możliwe będzie usytuowanie we właściwym kontekście 
i lepsze zrozumienie głosów poetyckich, w których pojawiają się nawiązania do 
Mickiewiczowskiej epopei. 

Podstawowym miejscem tworzenia sądów na temat Pana Tadeusza jest szkoła. 
Dzieło Mickiewicza to przede wszystkim lektura, najczęściej sprawiająca spore 

1 J. M. R y m k i e w i c z, Mickiewicz, ale z kolczykiem w lewym uchu. W: Głowa owinięta koszulą. 
Warszawa 2012, s. 123–124.
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problemy i odbierana jako „polonistyczna piła”, którą zamęcza się uczniów. Tak 
pisała o tym Kazimiera Szczuka:

Pan Tadeusz uchodzi już od dawna za nudziarstwo. Znamy go raczej ze stereotypu niż z samo-
dzielnej lektury. Grzybobranie, chmury, Telimena z mrówkami, spowiedź Jacka Soplicy – to hasła 
wywoławcze, a zarazem trumienne gwoździe zamykające dostęp do tekstu 2.

Czytelnicze kłopoty biorą się zatem w dużym stopniu z zaszufladkowania utwo-
ru do kategorii „lektur szkolnych”, z czego z kolei wynika stereotypowe myślenie 
o arcypoemacie, odwołujące się do najbardziej znanych obrazów, wątków fabular-
nych i postaci, za którymi – jeśli by o nie zapytać – kryje się powielana w nieskoń-
czoność, ta sama, dawno już odkryta prawda. Dydaktycy zwracają też uwagę, że 
niechęć do Pana Tadeusza wywołuje także coraz słabiej rozumiany język utworu. 
Jadwiga Kowalikowa w tekście „Pan Tadeusz” w szkole średniej stwierdza:

Nauczyciele poloniści n i e  z a w s z e  zdają sobie w pełni sprawę z faktu, iż za sprawą języka coraz 
bardziej oddala się od młodzieży świat Mickiewiczowskiego poematu, że zamyka się przed nimi „na wciąż 
otwarta” soplicowska brama 3.

Autorka proponuje zatem opracowanie słownika polszczyzny Adama Mickiewi-
cza lub przynajmniej leksykonu, który ułatwiłby (a niekiedy po prostu umożliwiłby) 
kontakt z dziełem. Z obserwacji dotyczących funkcjonowania Pana Tadeusza 
w systemie współczesnej edukacji można wysnuć wniosek, że oto pokolenia Polek 
i Polaków czytają poemat Mickiewicza c i ą g l e  w  t e n  s a m  s p o s ó b. 

Z jednej strony, panuje ogólne, z góry idące i dość powszechnie powtarzane 
przekonanie, że jest to dzieło pomnikowe i genialne; z drugiej – ta arcydzielność 
niezbyt często przekłada się na efekt zawładnięcia umysłami czytelników. Niejed-
nokrotnie mają oni świadomość wielkości poematu, lecz nader rzadko interesują 
ich argumenty, które ową wielkość starają się wyjaśnić. Z kart epopei nieodmiennie 
mrugają do czytelnika: Tadeusz, Telimena, Gerwazy czy ksiądz Robak, ale tworzą 
oni raczej anachroniczną galerię onomastycznych osobliwości o jednoznacznych 
cechach, które powielane są w internetowych brykach. Dużo, oczywiście, zależy od 
strategii interpretacyjnej przyjętej przez nauczycieli, jednak ograniczenia związane 
z nauką wedle maturalnego klucza niekorzystnie wpływają na świadomość różno-
rodności i głębi Mickiewiczowskiego dzieła. W nich właśnie wielu dydaktyków 
upatruje szansy na niewymuszone zainteresowanie Panem Tadeuszem. Sprzyja 
temu także wyzyskanie nowych możliwości multimedialnych, które uatrakcyjniają 
przekazywanie wiedzy polonistycznej. Co ciekawe, pomimo obserwacji negatywnych 
przejawów złego funkcjonowania dzieła Mickiewicza w szkole – w uczniowskich 
ankietach, jak zauważa Stanisław Bortnowski, nadal łatwo daje się dostrzec przy-
chylność dla utworu:

z d u m i e w a  a u r a  ż y c z l i w o ś c i  w o b e c  P a n a  T a d e u s z a. Zdanie, które mogłoby zostać 

2 K. S z c z u k a, Czar, co łby podchmiela. Na stronie: http://www.filmweb.pl/reviews/ Czar%2C+co-
+%C5%82by+podchmiela-82 (data dostępu: 1 III 2013).

3 J. K o w a l i k o w a, „Pan Tadeusz” w szkole średniej. W zb.: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Re-
cepcja. Red. B. D o p a r t. Kraków 2006, s. 453. 
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ośmieszone, jak na lekcji opisanej przez Gombrowicza: „Pan Tadeusz to naprawdę piękny poemat”, 
zyskało aż 55,7% zwolenników, co w latach sceptycyzmu i niechęci do tradycji można uznać za swoisty 
fenomen odbioru epopei Mickiewicza 4.

Swoistym potwierdzeniem tego sposobu rozumienia i wartościowania Pana 
Tadeusza jest funkcjonujące niczym wytrych określenie gatunkowe: „e p o p e j a”, 
bądź – w wersji nieco szerszej – „p o l s k a  e p o p e j a  n a r o d o w a”. Gdyby odwo-
łać się raz jeszcze do przestrzeni edukacji szkolnej, to trzeba stwierdzić, że termin 
„epopeja” obarczony został pewnym automatyzmem definicyjnym związanym z jed-
noznacznym przyporządkowywaniem owego gatunku do konkretnego obszaru ge-
nologicznego i estetycznego. Za tym słowem, nawet jeśli nie grzeszy ono szczególną 
precyzją, kryje się jednak dość powszechna świadomość wielkości, przekonanie 
o nietuzinkowości i wyjątkowości utworu 5. W nazwie „epos”, poza ogólnym okre-
śleniem sposobu funkcjonowania Pana Tadeusza, zostają także utrzymane naj-
ważniejsze informacje o tym, iż sytuował się on na szczycie w hierarchii gatunków 
literackich, a ponadto miał opowiadać o całokształcie życia, zawierać wszelką 
możliwą wiedzę, pokazywać dzieje zbiorowości w charakterystycznym, uwzniośla-
jącym tonie. Trzeba pamiętać również, że sama epopeja to gatunek przedstawiają-
cy skończoną, doskonałą wizję świata. Ów świat miał być afirmowany, uporządko-
wany metafizycznie 6.

łącząc te fakty z wcześniejszymi rozważaniami, uzyskujemy więc dość dziwną 
diagnozę. Okazuje się, że szkolne doświadczanie Pana Tadeusza należy ulokować 
między ż y c z l i w o ś c i ą  a  n i e z r o z u m i e n i e m, albo inaczej: między a k c e p-
t a c j ą  d l a  j e g o  k a n o n i c z n e j  p o z y c j i  a  n u d ą  s t e r e o t y p o w e g o 
o d b i o r u. Taki model spotkania czytelnika z arcydziełem z pewnością decyduje 
też o sposobie, w jaki jest ono oceniane, i o wątpliwym prawdopodobieństwie po-
nownego sięgnięcia po ową lekturę. Skutkiem tego będzie z kolei powielanie nieko-
rzystnego osądu...

Oczywiście, nie można wykluczyć, że pozaszkolne, indywidualne doświadczenie 
czytelnicze przyniesie zmianę przedstawionego stanu rzeczy, istnieje jednak bardzo 
niewiele takich świadectw. Pochodzą one zresztą od czytelników najbardziej świa-
domych, których kontakt z literaturą jest najściślejszy: polonistów szkolnych, 
młodych badaczy, wreszcie – poetów. Wśród tych ostatnich znalazł się Marcin 
Hamkało, który, odpowiadając na łamach „Krasnogrudy” na ankietę Zbigniewa 
Macheja na temat roli twórczości dwóch wieszczów romantyzmu, napisał:

Najistotniejszym moim przeżyciem związanym z lekturą dzieł Mickiewicza i Słowackiego była praw-
dopodobnie jakaś klasówka z romantyzmu. Drugim w hierarchii intensywności doświadczeniem była 

4 S. B o r t n o w s k i,  Arcydzieła Mickiewicza – kontekst szkolny. W zb.: jw., s. 463.
5 Ten sposób interpretacji i wartościowania Pana Tadeusza doskonale oddaje klasyczne studium 

I. O p a c k i e g o  Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z epilogiem? (w: „W środku niebokręga”. Poezja 
romantycznych przełomów. Katowice 1995).

6 Wskazywanie na ład panujący w świecie Mickiewiczowskiego poematu ma długą tradycję. Dość 
wspomnieć o rozprawie J. K l e i n e r a  O „Panu Tadeuszu” – książce budującej (1938), wielokrot-
nie przedrukowywanej (m.in. w: J. K l e i n e r, W kręgu historii i teorii literatury. Wybór, oprac. 
A. H u t n i k i e w i c z. Warszawa 1981), oraz o często wznawianym wstępie S. P i g o n i a  do edycji 
Pana Tadeusza w serii „Biblioteka Narodowa” (I 83; wyd. 1: 1925; wyd. 13: 2015).
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przypadkowa i dobrowolna lektura niektórych rzeczy jednego i drugiego, która dała mi sporo do myśle-
nia i której efektem są elementarne rytmy i melodie, co gdzieś w głowie zostały i plączą się po języku, 
kiedy się coś samemu próbuje napisać. Prawdę mówiąc, za największe nieszczęście, jakie spotkało 
twórczość tych dwóch, uważam kontekst edukacyjny, w którym większość z nas się z nią spotyka. 
Późniejsze alergie są już oczywiste i nie zawsze przezwycięża je wartość samych tekstów. Obu tym 
przyzwoitym przecież poetom należałoby się w końcu miejsce poważniejsze niż rola mało lubianych, 
chociaż nieźle już wylansowanych, autorów literatury dla dzieci i młodzieży 7. 

W tej wypowiedzi da się wyczytać istotną sugestię, która ukazuje możliwość 
zupełnie innej oceny Pana Tadeusza, a także wpływu, jaki ze sobą niesie. Wymaga 
ona jednak ponownego, nieprzymuszonego i nieuprzedzonego odczytania dzieła 
Mickiewicza 8. Dzięki takiej lekturze, która pobudza do myślenia i umieszcza Mic-
kiewiczowski utwór w przestrzeni ważnych wartości literackich, rangę poematu 
traktuje się już z szacunkiem i w pełni świadomie dostrzega się jego niebanalne 
oddziaływanie.

Zapewne to nie przypadek, że Hamkało – jako poeta – wygłosił przytoczoną 
opinię na początku swojej pisarskiej drogi 9. Jak wynika z jego wypowiedzi, współ-
cześni poeci młodych pokoleń mogą traktować Pana Tadeusza jako s w o i s t y 
w z o r z e c  t r a d y c y j n e j  p o e t y c k o ś c i, który zapada głęboko w pamięć i nie-
jednokrotnie przychodzi na myśl w trakcie procesu twórczego. Wzorzec ten nieco 
trąci myszką, ale wydaje się niedościgniony w swej osobliwej doskonałości. Jako 
taki może jednak niespodziewanie zyskać rangę artystycznego punktu odniesienia 
– stać się źródłem nawiązań i aluzji, międzytekstowej gry z tradycją, a nawet kry-
terium oceny wartości poezji.

Pan Tadeusz nie funkcjonuje wyłącznie jako dzieło poetyckie. Poprzez adapta-
cje rozprzestrzenia się także na inne obszary kultury, zwłaszcza popularnej. Być 
może, najbardziej obecnie znana jest wersja filmowa wyreżyserowana przez Andrze-
ja Wajdę w 2009 roku, film ten stał się przecież dla ogromnej liczby odbiorców 
swoistym zamiennikiem poematu. Bywa często ostatnią deską ratunku przed 
maturą, choć mógłby też posłużyć jako pretekst do ponownej próby zmierzenia się 
z tekstem.

W kulturze popularnej inspiracja Panem Tadeuszem zaznacza się współcześnie 
również w sferze piosenki i kabaretu. Stanisław Soyka i Grzegorz Turnau zaśpie-
wali wspólnie utwór Soplicowo, który został napisany przez Leszka Aleksandra 

7  Z. M a c h e j, Mickiewicz, Słowacki i my. Wyniki ankiety wśród młodych polskich poetów (wypowiedź 
M. H a m k a ł y). Na stronie: http://pogranicze.sejny.pl/krasnogruda_nr_11_zbigniew_ machej_mic-
kiewicz_slowacki_i_my_wyniki_ankiety_wsrod_mlodych_polskich_poetow,1311-1,12369.html (data 
dostępu: 2 V 2013).

8 Choć w cytowanym fragmencie H a m k a ł o  nie wypowiada się bezpośrednio o samej epopei, to 
w tejże ankiecie na pytanie o najbardziej lubiane utwory czy fragmenty z Mickiewicza lub Słowac-
kiego stwierdza: „Są to chyba jedyne rymowanki, które mógłbym recytować po pijanemu, gdybym 
nie był zaprzysięgłym abstynentem. Do najważniejszych z nich zaliczam (mam nadzieję, że jestem 
oryginalny): Inwokację Pana Tadeusza, Redutę Ordona i [Polały się łzy...] Adama Mickiewicza oraz 
Testament mój i [Smutno mi, Boże] Juliusza Słowackiego”. Na podstawie tak sformułowanej opinii 
uznaję, że owe „rytmy i melodie, co gdzieś w głowie zostały i plączą się po języku”, w dużej mierze 
mają swoje źródło właśnie w Panu Tadeuszu.

9 Ankieta „Krasnogrudy” została przeprowadzona na początku stycznia 1998. Hamkało miał wtedy 
27 lat, a swój pierwszy tomik poezji opublikował dwa lata wcześniej.
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Moczulskiego do filmowej adaptacji epopei. Muzyczną interpretację Inwokacji za-
proponował także Artur Gadowski, wokalista zespołu IRA. Obydwa utwory traktu-
ją dzieło Mickiewicza w sposób poważny i – jak można przeczytać w opiniach za-
mieszczonych pod teledyskami – pełnią funkcję dydaktyczną, zachęcają bowiem 
do sięgnięcia po poemat oraz ułatwiają pamięciową naukę jego fragmentów 10. 
W ludycznym charakterze Pan Tadeusz występuje w kabaretach. Skecze, w których 
utwór Mickiewicza jest głównym tematem, mają w swoim repertuarze m.in. Kaba-
ret Moralnego Niepokoju, OT.TO i Smile.

Ponadto we współczesnej kulturze zaznaczył się wyraźnie również inny model 
lektury Mickiewiczowskiego dzieła. Opiera się on na przekonaniu, że Pan Tadeusz 
to z n a k o m i t a  p o e z j a  m e t a f i z y c z n a. Taki styl jego rozumienia został 
w ostatnich dekadach zadekretowany przez najwybitniejszych badaczy arcypoema-
tu (dość wspomnieć o pracach Czesława Miłosza, Aliny Witkowskiej, Haliny Kru-
kowskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza czy Bogusława Doparta) i jako taki sta-
nowi normę interpretacyjną w wielu kręgach inteligencji humanistycznej.

Tak postrzegany Pan Tadeusz chyba najpełniej odsłania swą niezwykłość: me-
tafizyczną głębię i doskonałość estetyczną, pogodny idyllizm i mroczne tajemnice 
bytu. W popularnej monografii Mickiewicz. Słowo i czyn Witkowska pisała o tej 
osobliwej właściwości utworu:

Niektóre postaci, takie jak Zosia, i pewne sfery bytu, takie jak litewska przyroda, wypromieniowu-
ją [...] jakieś tajemnicze światło o szczególnej czystości i intensywności, światło – chciałoby się powiedzieć 
– numenalne, które zmienia kontury całej dookolnej rzeczywistości. Uświęca ją, zaczarowuje w poezję, 
przydaje duchowego blasku nawet flamandzkiej karczmie 11. 

Według uczonej ważnym wymiarem Pana Tadeusza jest też idyllizm:

Ściśle określona i zamknięta przestrzeń geograficzna poematu Mickiewicza wyznacza ramy tego 
świata – syntezy, mikrokosmosu wielkiej całości. Ona stoi na straży czytelności obrazu życia i wyrazi-
stości każdego detalu, który można w tej małej przestrzeni z rozmysłem umieścić, wyeksponować, 
nacieszyć się nim do woli. Ale może przede wszystkim gwarantuje poczucie oswojenia, zadomowienia, 
tkliwej więzi łączącej wszystkie elementy tej małej całości 12.

W podobnym, uwznioślającym tonie wypowiada się też Rymkiewicz. W jego 
rozumieniu źródło przyciągania Pana Tadeusza znajduje się w sferze, do której nie 
da się dotrzeć. Arcydzieło ma niezwykłą cechę: odsłania się przed czytelnikiem, 
absorbuje jego wyobraźnię, równocześnie jednak pilnie strzeże wielu sekretów, nie 
pozwala poznać odpowiedzi na wszystkie pytania:

czytając Pana Tadeusza, krążymy wokół czegoś tajemniczego, dotykamy jakiejś tajemnicy, nawet wcho-
dzimy (możemy wejść, jeśli się trochę postaramy) do wnętrza tajemnicy, w głąb jej tajemniczości. Ale 

10 Ocenę wartości popularyzatorskiej tych utworów formułuję na podstawie komentarzy pozostawio-
nych pod nagraniami opublikowanymi w internetowym serwisie YouTube.pl. Zob. np.: S. S o y k a, 
G. T u r n a u, Soplicowo. Na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=EJwqYy 98pGA (data 
dostępu: 7 X 2016). – A. G a d o w s k i, Inwokacja. Na stronie: https://www.youtube. com/wat-
ch?v=VSROv6iugU (data dostępu: 7 X 2016).

11 A. W i t k o w s k a, Mickiewicz. Słowo i czyn. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1983, s. 174. 
12 Ibidem, s. 153.
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kiedy próbujemy się w tej tajemniczości rozejrzeć i już, już tajemnica ma nam objawić swoją tajemnicę, 
to nagle okazuje się, że wcale nie ma ona na to ochoty i że nadal – mimo wszystkich naszych pytań 
i prób sformułowania na nie odpowiedzi – pozostanie dla nas, bo tak się jej podoba (tak podoba się temu 
poematowi i jego poecie), tajemnicą. Na tym też właśnie (moim zdaniem) polega wielka atrakcyjność 
Pana Tadeusza, a także jego wielka duchowa potęga 13.

Wracając do wyników ankiety przeprowadzonej przez redakcję czasopisma 
„Kransogruda”, warto zauważyć, że prace Rymkiewicza wymieniano najczęściej jako 
te, do których sięgali młodzi poeci, pogłębiając wiedzę o twórczości Mickiewicza 14. 
Ich przychylność względem takich odczytań wskazuje również na to, iż sposób 
interpretowania Pana Tadeusza jako poematu nieuchwytnej tajemnicy jest im 
bliski, co z pewnością może wpływać na budowanie własnej tożsamości poetyckiej.

Dzieło Mickiewicza uchodzi więc za wzorzec jakości, warty poznania i zgłębienia. 
Poza elementami metafizyki, tajemnicy, opisu ma również świetną fabułę i można 
traktować je jako opowieść o zwyczajnym życiu. Nie musi ona wcale być naznaczo-
na nostalgią i oddziaływać tak jak na Skawińskiego w Latarniku. Może też odsłaniać 
piękno szarej rzeczywistości, która jest wielostronna, intensywna, pełna humoru, 
wieloimienna, a przede wszystkim – ma metafizyczne tło.

Zbierając więc w całość informacje o sposobach funkcjonowania Pana Tadeusza 
w świadomości społecznej, otrzymujemy obraz zbudowany z opozycji. Poemat Mic-
kiewicza jawi się jako lektura szkolna nie do końca zrozumiana, na której ciąży 
piętno obowiązkowości czy nawet przymusu. Na tym poziomie zagrożenie w odbio-
rze utworu stanowi schematyczna interpretacja. Dzieło Mickiewicza zostaje zaszu-
fladkowane i trudno już o jego ponowne odkrywanie. Oczywiście, nie można tu 
zupełnie zanegować sensu lekturowego poznania, dzięki niemu bowiem wiedza na 
temat wybitności dzieła jest powszechnie respektowana. Kłopot natomiast spra-
wiałoby wydobycie cech, które w przekonujący sposób zaświadczyłyby o wartości 
utworu dla współczesnego czytelnika, żyjącego w odmienionym już świecie i posłu-
gującego się innym językiem. W pewnym stopniu dochodzi bowiem do zakłócenia 
komunikacji między dziełem literackim a młodym odbiorcą, który, stykając się 
z tekstem wymagającym natężonej uwagi i przepełnionym formami nieco przesta-
rzałymi, zostaje postawiony w ambiwalentnej pozycji: wie, że spotyka się z arcy-
dziełem, ale zarazem uznaje je za relikt przeszłości, utwór aktualny w romantyzmie, 
niewiele jednak mówiący o dzisiejszym świecie. 

W opozycji do szkolnego spotkania z Panem Tadeuszem usytuować można 
postawę pisarzy i poetów. Zdają oni sobie sprawę z tego, że w polskiej tradycji lite-
rackiej istnieje dzieło bardzo ważne, którego nie da się ominąć. W ich oczach Pan 
Tadeusz staje się na różne sposoby użyteczny i inspirujący, bywa też wyzwaniem, 
z którym należałoby się zmierzyć, punktem wyznaczającym cel artystyczny, pre-
tekstem do oceny własnej twórczości na podstawie porównań z idealnym modelem 
poematu. Może on również sprawiać kłopoty, być lekceważony, manifestacyjnie 

13 R y m k i e w i c z, op. cit., s. 150.
14 Wśród ankietowanych znalazło się 12 poetów: M. L. Biedrzycki, W. Bonowicz, M. Dzień, M. Ham-

kało, M. Grzebalski, J. Gutorow, B. Majzel, M. Melecki, A. Niewiadomski, T. Różycki, K. Siwczyk, 
A. Wiedemann. Prace Rymkiewicza o Mickiewiczu przeczytało pięciu. Pozostali przywołali innych 
autorów lub nie przyznawali się do lektury książek o wieszczach. 
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deprecjonowany, negowany jako nieprześcigniony. Każda z tych form jest jednak 
zawsze zaznaczeniem obecności Mickiewicza na mapie współczesnej poezji i świa-
dectwem aktualnej kondycji literatury.

Stacja Soplicowo

Tak o okresie poprzedzającym ukazanie się poematu Dwanaście stacji mówił jego 
autor, Tomasz Różycki:

Już po napisaniu całości byłem przekonany, że nie będę tego nigdzie publikował, gdyż żadne wy-
dawnictwo nie opublikuje takiej rzeczy. Rzeczy, która nie ma właściwie żadnego tematu, nie ma akcji. 
Składa się w 90 procentach z dygresji i jakichś tam pastiszów czy parodiowania czegoś. Nie miałem 
ochoty tego posyłać do wydawcy 15.

Za namową przyjaciół i znajomych pisarz postanowił jednak wysłać wydruki 
tekstu do kilku oficyn. Entuzjastycznie odpowiedział krakowski „Znak” i w ro- 
ku 2000 zdecydował się opublikować książkę. Jak się okazało, było to doskonałe 
posunięcie. Różycki został doceniony przez krytyków, jeszcze w tym samym roku 
bowiem otrzymał prestiżową Nagrodę Fundacji Kościelskich. Jego utwór wzbudził 
też uznanie czytelników, którzy licznie zjawiali się na spotkaniach autorskich  
i, sięgając po poemat, zainteresowali się także innymi tomikami pióra Różyckie- 
go. Jak zauważył Marian Stala, oceniając reprezentantów poezji pokolenia przeło-
mu: „Po Dwunastu stacjach świadomość, że Różycki to poeta wybitny, utrwaliła się 
i jest powielana” 16. 

Wyjątkowość utworu, który – jeśli wierzyć autorowi – światło dzienne ujrzał 
dość przypadkowo, w dużym stopniu polega na tym, że Różycki zdecydował się 
wykorzystać w nim inspiracje romantyczne. Dwanaście stacji to bowiem poemat 
będący pastiszem Pana Tadeusza, a jednocześnie bardzo wyraźny punkt na mapie 
Mickiewiczowskiej obecności w polskiej literaturze początku XXI wieku. Dzieło 
Różyckiego nie mogło więc zostać pominięte przez krytykę literacką. Adriana Szy-
mańska, przypatrzywszy się konstrukcji postaci i świata, określiła ją jako popis 
„narracyjnego kunsztu poety” 17. Alina Świeściak, oceniając poemat jako udany, 
skupiła się na jego wielopoziomowym, ironicznym charakterze, który „działa […] 
jak samonapędzający się mechanizm, staje się manierą stylistyczną” 18. Kornelia 
Ćwiklak, przyglądając się zawartemu w poemacie obrazowi Kresów, połączonemu 
z rodzinną historią, zaznaczyła, że książka Różyckiego jest „zapisem doświadczenia 
życia w cieniu mitu” 19. Grzegorz Sowula w krótkiej recenzji wskazał kilka tropów 
związanych z Panem Tadeuszem i podsumował, że poeta „pomieścił w swoim pa-
stiszu wszystkie Mickiewiczowskie wątki, kunsztownie je mieszając i malując na 

15 Nie można mnie czytać „przez coś”. Z T. Różyckim rozmawia P. W i t k o w s k i. „Odra” 2009, nr 2, 
s. 67.

16 O poezji pokolenia przełomu. Rozmawiają M. S t a l a  i P. P r ó c h n i a k. „Polonistyka” 2010, nr 3, 
s. 15.

17 A. S z y m a ń s k a, Odnaleziona zasada świata. „Nowe Książki” 2004, nr 8, s. 39.
18 A. Ś w i e ś c i a k, Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5/6, s. 66.
19 K. Ć w i k l a k, Hanys i Chadziaj w jednym stali domu. „Polonistyka” 2006, nr 3, s. 60.
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nowo ulubione sceny” 20. Paweł Wolski, zestawiając Dwanaście stacji z innymi 
utworami Różyckiego, przekonywał, że poemat „jest dobrą prozą napisaną niezłym 
wierszem” 21. O utworze wypowiedział się również Tomasz Cieślak, który umieścił 
go wśród najciekawszych przykładów inspiracji romantycznych u poetów urodzo-
nych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku 22. W każdej z poja-
wiających się recenzji poematu w różnym stopniu zaznaczone zostały elementy, 
jakie łączą go z Panem Tadeuszem. Chcąc w niniejszym studium ukazać mickie-
wiczowskie cechy utworu Różyckiego, starałem się wybrać te fragmenty, które nie 
były przez krytyków poddawane szczegółowej analizie, a zarazem w interesujący 
sposób nawiązują do epopei.

Historia, którą przedstawia Różycki, ma swój początek w Opolu. Opis miasta, 
otwierający poemat, jawnie odsyła w doskonale znane mickiewiczowskie rejony:

To miasto, choroba moja! Prątek czarnej żółci, smutny tumor
rozrastający się w duszy – jakże cię nienawidzę, miasto!
Zostawić cię, wyjechać, opuścić na zawsze! Namolny
koszmarze, potworze bez duszy, bez twarzy zarazku!
Zgiń, przepadnij, zły duchu, smogu marnych życzeń,
porzuconych planów, marzeń, przekleństwo każdego ranka,
przepadnij na wieki! Ach, miasto – to miasto,
wszelkich mych uniesień świadek i mych zgryzot! 23

Nawiązując do łatwo rozpoznawalnych cech Inwokacji, autor Dwunastu stacji 
rozpoczyna budowanie osobistego, współczesnego obrazu rzeczywistości. Wyostrza 
go jednak, zastępując pozytywne, wzniosłe i gloryfikujące Litwę określenia innymi, 
które są ich zupełnymi przeciwieństwami: „ojczyzna” zamienia się w „chorobę”, 
„zdrowie” w niebezpieczną melancholię i nowotwór duszy, zamiast smutku po 
utracie ojczyny występuje tu chęć opuszczenia znienawidzonego miejsca. Już w tym 
aluzyjnym zestawianiu otwierającym poemat ujawnia się mocny punkt dzieła Ró-
życkiego, czyli humor i (auto)ironia. Mając w pamięci patetyczny ton Mickiewiczow-
skiej Inwokacji, u Różyckiego dostrzegamy fragment antyafirmacyjny, o przesadnie 
negatywnym  nacechowaniu, co sprawia, że nie do końca wierzymy w tę niechęć 
narratora do Opola. Autor Dwunastu stacji w interesujący sposób mówi o swoim 
rodzinnym mieście w jednym z wywiadów:

Opole to coś, co istnieje na co dzień, z czym trzeba się zmierzyć, i dlatego zawsze będzie przegrywać 
z tamtą fantastyczną, latającą krainą. Tu są prawdziwe problemy, prawdziwe życie, łatwo powiedzieć 
o nim, że nie jest idealne. Ile trzeba cenić Litwę, wie się dopiero w Paryżu, po przymusowej deportacji. 
Gdyby wyrzucono moją rodzinę z Opola, w którym mieszkała od niepamiętnych czasów, do Lwowa, 
pewnie byłoby odwrotnie 24.

20 G. S o w u l a, Pan Tomasz, czyli zajazd na Ukrainę. „Rzeczpospolita” 2004, nr 71, s. 10.
21 P. W o l s k i, Dochodzenie do stacji. „Pogranicza” 2004, nr 6, s. 100.
22 T. C i e ś l a k, Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (na wybranych przykła-

dach). W zb.: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. ł u k a s z u k, D. S e- 
w e r y n. Lublin 2007, s. 198–202.

23 T. R ó ż y c k i, Dwanaście stacji. Kraków 2009, s. 7.
24 J. K o w a l s k a, Mejle z cieniami. Rozmowa z T. Różyckim. Na stronie: http://www.teatr-pismo.pl/

ludzie/288/mejle_z_cieniami/ (data dostępu: 1 V 2013).
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Zarysowuje się już tutaj określona metoda postępowania autora tworzącego 
poemat. Okazuje się, że będzie on niejako rewersem Pana Tadeusza. Dzięki takie-
mu skonfrontowaniu przeszłości z teraźniejszością, utworu fundamentalnego dla 
literatury polskiej z jego nową wariacją, rodzi się, właściwe całemu poematowi 
Różyckiego, czytelnicze wrażenie dwoistości, „bycia pomiędzy”. Podążamy za nicią 
wydarzeń Dwunastu stacji, ale co jakiś czas zatrzymujemy się, by spojrzeć w kie-
runku Pana Tadeusza, przypominając sobie zaczerpnięte z niego charakterystycz-
ne epizody, frazy albo pojedyncze słowa. Dodatkowym czynnikiem, który wzmacnia 
przekonanie o podobieństwie obydwu utworów, jest kompozycja. Różycki podzielił 
bowiem swój poemat na 12 części, tak jak Mickiewicz. Posłużył się jednak przenośnią 
kolejową, nazywając rozdziały stacjami. Do tej samej metaforyki odwołuje się także 
umieszczona na okładce pierwszego wydania poematu fotografia ręcznej zwrotnicy 
torowej. Zapowiadała ona określony repertuar zabiegów pisarskich: w tej niezwykłej 
lekturowej podróży uwaga czytelnika zostanie czasem w szczególny sposób skiero-
wana na inny tor, związany z tradycją romantyczną. Gra z przeszłością staje się więc 
dla pisarza źródłem nowych możliwości i wyzwań, ale trzeba też pamiętać, że zwłasz-
cza w przypadku pastiszu Pana Tadeusza, w którym miejsca stylizacji są łatwo 
rozpoznawalne, jest to gra bardzo ryzykowna. Różycki, co znalazło potwierdzenie 
już w pierwszych recenzjach, owemu trudnemu zadaniu podołał.

Udało mu się tego dokonać dzięki pewnej delikatności, z jaką przekształcił lite-
rackie obrazy pierwowzoru. Oczywiście, nie brakuje w Dwunastu stacjach miejsc 
ostrych, jak wspomniana wcześniej negatywna wersja Inwokacji, ale pojawiająca się 
o wiele częściej żartobliwość łagodzi te miejsca i zmniejsza dystans między utwora-
mi. Jak zaznacza Andrzej Skrendo, „śmiech Różyckiego nie dochodzi do granicy 
szyderstwa. Nie sam prosty akt negacji, nie tylko wyśmiewanie i przedrzeźnianie 
jest tu celem” 25. Zaobserwować to można na przykładzie zestawienia wybranych 
fragmentów Pana Tadeusza i Dwunastu stacji. Obydwa są umieszczone w częściach 
otwierających te utwory. U Mickiewicza, w księdze pierwszej, zatytułowanej Gospo-
darstwo, do dworku w Soplicowie przybywa Tadeusz i pod nieobecność domowników 
szuka swojego pokoju, w którym mieszkał jako dziecko. Oto jedna z jego obserwacji: 

A na oknach donice z pachnącymi ziołki,
Geranium, lewkonija, astry i fijołki.

Podróżny stanął w jednym z okien – nowe dziwo: 
W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą,
Był maleńki ogródek, ścieżkami porznięty,
Pełen bukietów trawy anielskiej i mięty. 
Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek 
Połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. 
Grządki, widać, że były świeżo polewane;
Tuż stało wody pełne naczynie blaszane;
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając,
Wonnymi powiewami kwiatów oddychając 26,

25 A. S k r e n d o, Ów Różycki. „Odra” 2004, nr 1/2, s. 73.
26 A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 4: Pan Tadeusz. Oprac. Z. J. N o w a k. Warszawa 

1995, s. 13–14. 
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Do tego obrazu należy także dołączyć opis sadu z drugiej księgi Pana Tadeusza. 
Otrzymamy wówczas pełny motyw ogrodu nakreślony przez Mickiewicza w jego 
utworze. Podobną sytuację w swoim poemacie umieszcza Różycki. Główny bohater 
przyjeżdża do położonej na peryferiach Opola kamienicy, w której mieszka jego 
babcia. On również przekracza próg pokoju – szczególnego, zapamiętanego z dzie-
ciństwa:

Tam, ciężko sapiąc, stanął tuż przy oknie, które wychodziło
na mały ogródek, spoczynek dla oka. Zanim jednak zdążył obejrzeć
jabłonkę, zobaczył na parapecie znajomą wystawę:
w pudełkach z tworzyw sztucznych, plastikowych miskach
i w wypełnioną ziemią głębokich doniczkach rosły małe trawki,
nad wyraz ostrożnie kierując się ku światłu. Od razu rozpoznał 
w owych chimerycznych bytach przyszłe zarośla ogrodu.
I tak w pojemniku po margarynie wyśmienitej do smarowania rosły
niepowstrzymanie olbrzymie pomidory, już prawie gotowe do zmiany 
miejsca zamieszkania, w kubku po jogurcie selery, pory i dalej boćwinka
w pudełku po śledziu i słonych rolmopsach, potem kwiatki: tulipan,
który się rozwinął i inne, mało znane, ale już dojrzałe,
oczekujące na przesadzenie w inne okolice. Ta wiosna,
ten widok na roślinny mikrokosmos nagle napotkany we wnętrzu pokoju 
zupełnie już z naszego wędrowca zdjął zmęczenie
i przywrócił przyrodzoną mu wesołość i optymizm,
co się objawiały szczerymi wybuchami wilgotnego śmiechu,
pryskliwym rechotem i obfitą pracą ślinianek przyusznych 27.

Różycki, nawiązując do pierwowzoru, w którym ogród zostaje przedstawiony 
w sposób niezwykły, harmonijny, wyidealizowany, podaje zastępczy, żartobliwy 
obraz. Efekt zabawności, łagodnej błahostki uzyskuje poprzez miniaturyzację. 
Dokonał jej także i Mickiewicz, ale cel miał nieco inny. Zwróćmy uwagę, że w swo-
im opisie użył określenia „maleńki ogródek”. To deminutivum paradoksalnie jest 
jednak bardzo pojemne, bo w przytoczonym fragmencie niejako kondensuje piękno, 
porządek, intensywność zapachu. Autor Dziadów podsuwa więc wizję natury do-
skonałej, podporządkowanej człowiekowi, bezpiecznej, bo ograniczonej przestrzen-
nie. Całość, jak się zdaje, jest łatwa do uchwycenia, może niemalże zmieścić się na 
dłoni, co powoduje, że zaprezentowany obraz sprawia wrażenie odrealnionego. 
Inaczej w Dwunastu stacjach – tu sam ogródek jawi się nieco metaforycznie, bo 
stanowią go rośliny stojące na parapecie, ale cecha „maleńkości” jest już rzeczywi-
sta. Różyckiemu nie chodzi tu o negowanie Mickiewiczowskiego sposobu przedsta-
wiania przyrody, lecz o nakreślenie znanego tła, na którym może pokazać własny 
świat. W konfrontacji idealnego z realnym inność staje się bardzo widoczna. Z za-
proponowanego przez poetę „roślinnego mikrokosmosu” zapamiętamy więc głównie 
to, co do niego nie przystaje, czyli plastikowe pudełko po rolmopsach, pojemnik po 
margarynie wyśmienitej czy kubek po jogurcie. Wzbudzają one wesołość, ale uśmie-
chamy się, bo znamy ową rzeczywistość. Świat, który przedstawia Różycki, wydaje 
się więc niedoskonały, ponieważ to, co naturalne, miesza się z tym, co sztuczne 
i już niepotrzebne. 

27 R ó ż y c k i, op. cit., s. 12–13.

I-2.indd   50 2016-12-08   11:32:40



WOJCIECH MARYJKA   Powroty do Soplicowa 51

Ciekawe jednak, że owa dwubiegunowość naturalności i sztuczności nastraja 
bohatera optymistycznie, zdejmuje z niego zmęczenie. Można z tego wysnuć wnio-
sek, że pomimo świadomości defektów świata istnieje szansa, by go zaakceptować 
i zachwycić się jego autentycznością. Zbierając te wszystkie informacje dotyczące 
sposobu funkcjonowania Pana Tadeusza w Dwunastu stacjach, należy zastanowić 
się jeszcze: ku czemu prowadzi ten specyficzny dialog teraźniejszości z przeszłością? 
W jakimś sensie polega on na poszukiwaniu znanego szlaku „myślenia o kształcie 
polskości”, który został wytyczony przez dzieło Mickiewicza. Dwanaście stacji sta-
nowiłoby tu więc centrum opowieści o współczesnej Polsce, z uwzględnieniem no-
stalgii kresowej 28, z opisem zwyczajów, elementów codziennego życia. Poemat 
Różyckiego, pomimo jawnego kontekstu mickiewiczowskiego, wcale nie wydaje się 
nam tylko ucieczką w stronę przeszłości; nie mamy też wrażenia, iż natykamy się 
na pretensjonalny falsyfikat, jaki uzurpowałby sobie prawo do bycia arcydziełem. 
Jest to opowieść o nas, o naszej rzeczywistości z końca XX i z początku XXI wieku. 
Wykorzystując metaforykę kolejową, w bardzo widoczny sposób zaznaczającą się 
w Dwunastu stacjach, można powiedzieć, że Różycki podpina wagon swojej twór-
czości do pociągu tradycji. Efekt tego działania znamy:

[…] Przeszedł do przodu,
Aż do lokomotywy, po chybotliwym trapie
I tam w straszliwym huku i łomocie rozpoznał wnętrze parowozu 29,

Różyckiemu w poemacie udało się pogodzić własną historię rodzinną, związa- 
ną z utraconymi Kresami, oraz wykreowanie „ja” zdolnego umitycznić tę opowieść, 
z wykorzystaniem mocnego wzorca poetyckości zaczerpniętego z romantyzmu. Ów 
wzór Pana Tadeusza, po zmodyfikowaniu, okazał się odpowiedni do zbudowania 
nowego, oryginalnego modelu poetyckości współczesnej. Dzięki rekonstrukcji dzie-
ła romantycznego Różycki stworzył więc mitologię osobistą, mając świadomość tego, 
na jakich najczęściej poziomach jest owo dzieło odczytywane. W swym projekcie 
wykorzystał przewidywalność interpretacyjną utworu należącego do kanonu litera-
tury polskiej, dzięki czemu uzyskał obraz, który – namalowany na znanym tle – 
sprostał współczesnym oczekiwaniom. Trudno doszukać się w omawianym dziele 
linii sporu z Mickiewiczem czy z tradycją romantyczną. Raczej jest to uznanie wzor-
ca i pokazanie, że bez względu na odległość czasową tkwią w nim nadal nowe moż-
liwości dla literatury. Oczywiście, nie wszystkie aspekty dzieła nadają się do aktu-
alizacji w nowej rzeczywistości, ale część z nich pozostaje kulturowym uniwersum. 

28 Warto zaznaczyć, że kontekst Pana Tadeusza jest także istotny dla poruszanego w Dwunastu 
stacjach tematu utraty Kresów Wschodnich. Pamięć o dziele Mickiewicza ciągle towarzyszy opo-
wieści Różyckiego i podkreśla nostalgiczność spojrzenia na rodzinną historię głównego bohatera. 
Zwrócić należy uwagę także na pojawiający się kontrast między arkadyjską, Mickiewiczowską Litwą 
a przedstawioną we współczesnym utworze Ukrainą, która ukazana jest jako piekło Polaków (ibidem, 
s. 105–106). Różycki dotyka istotnego aspektu odmienności dwóch mitów kresowych, o której 
pisał J. B ł o ń s k i  (Polski raj. „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 51/52. Na stronie: http://www.
tygodnik.com.pl/numer/278951-52/blonski-felieton.html ádata dostępu: 7 X 2016ñ). Ta opozycja 
ukazana w Dwunastu stacjach pozwala wybrzmieć rodzinnej historii bohatera w sposób mocny, 
daleki od arkadyjskiego charakteru Pana Tadeusza.

29 R ó ż y c k i, op. cit., s. 139.
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Taka byłaby ocena Pana Tadeusza na początku XXI wieku. Bez wątpienia, 
Dwanaście stacji to utwór bardzo śmiały, otwarty i chyba jedyny, który tak jedno-
znacznie i na tak szeroką skalę zwrócił się w stronę epopei romantycznej. To jasny 
punkt literatury polskiej i mocne zaznaczenie aktualności Mickiewiczowskiego 
dzieła w nowym tysiącleciu. Okazuje się, że autor Pana Tadeusza nadal może być 
patronem oryginalnych projektów poetyckich.

Pan Tadeusz między sacrum a profanum

Drugiego przypadku tak szczególnego podkreślania inspiracji Panem Tade- 
uszem, jak w Dwunastu stacjach nie sposób doszukać się w poezji polskiej prze-
łomu XX i XXI wieku. Nie znaczy to jednak, że odwołania do arcypoematu Mickie-
wicza w ogóle się nie zdarzają. Większość przejawów jego żywotności sprowadza 
się do aluzji, kryptocytatów, urywków. 

Trop ponownie wiedzie do Opola, gdzie urodził się Paweł Marcinkiewicz. Często 
kojarzony jest jako tłumacz amerykańskiej i angielskiej poezji, historyk literatury 
czy wykładowca na Uniwersytecie Opolskim. Autorzy najważniejszych prac kry-
tycznych dotyczących twórczości polskich pisarzy pod koniec XX wieku dość rzad-
ko wymieniają jego nazwisko. W przewodniku Literatura polska 1976–1998 Prze-
mysław Czapliński i Piotr Śliwiński umieszczają Świat dla opornych Marcinkiewicza 
– w „indeksie niepełnym i nieobowiązującym” młodej poezji 30; Jarosław Klejnocki 
i Jerzy Sosnowski, omawiając dorobek poetycki tzw. pokolenia „bruLionu”, akcen-
tują tylko, że twórczość Marcinkiewicza została „wciągnięta w obieg konfliktu 
o’haryzmu z klasycyzmem” 31. Najszerzej komentowany był wymieniony tom opu-
blikowany przez krakowskie Wydawnictwo „Znak”. Opinie zawarte w recenzjach 
miały ambiwalentny charakter. Sławomir Sadowski, dostrzegając, iż poeta wyko-
rzystuje język popkultury i „penetruje świat mediów, rządzony reklamami szampo-
nów i proszków do prania” 32, stwierdził, że to zbiór świadczący o wybitności Mar-
cinkiewicza. Rezerwę wobec wartości Świata dla opornych, m.in. z powodu nad-
używania literackich odniesień, wyraziła natomiast Dorota Korwin-Piotrowska:

[Tomik] budzić może mieszane uczucia, a zapewne prowokować niezbyt sprawiedliwe oceny. Dzie-
je się tak dlatego, że autor chętnie nawiązuje w nim do współczesnego repertuaru, m.in. do wierszy 
Brodskiego, Herberta, Miłosza czy Barańczaka. Własny język artystyczny trudno więc jest odnaleźć poza 
warsztatem poetyckim i wyobraźnią innych 33.

Stykamy się zatem z ciekawą sytuacją graniczną, niebezpieczną dla każdego 
poety – oto bowiem w wielogłosie aluzji, który stanowi cechę strategii Marcinkiewi-
cza, gubi on własną pisarską tożsamość. Sytuacja związana z odbiorem Świata dla 
opornych jest więc przykładem jasno pokazującym, że intertekstualne zabiegi mogą 
doprowadzić do utraty przez poetę wiarygodności i zaufania odbiorcy.

30 P. C z a p l i ń s k i, P. Ś l i w i ń s k i, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. 
Kraków 1999, s. 294.

31 J. K l e j n o c k i, J. S o s n o w s k i, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bru-
Lionu” (1986–1996). Warszawa 1996, s. 91.

32 S. S a d o w s k i, Pojawił się Macinkiewic. „Życie” 1997, nr 126, s. 9.
33 D. K o r w i n - P i o t r o w s k a, W poetyckim supermarkecie. „Znak” 1998, nr  6, s. 182.
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Dodajmy do tych wstępnych rozpoznań, iż zamieszczone w przywołanym tomie 
wiersze zawierają także nawiązania do dzieł Mickiewicza. I choć krytycy (najpraw-
dopodobniej ze względu na okazjonalny charakter swoich wypowiedzi) nie zwrócili 
szczególnej uwagi na te właśnie utwory, wydaje się, że warto to uczynić, by pokazać 
sposób i celowość posługiwania się aluzjami przez Marcinkiewicza, a co za tym idzie 
– by ocenić ich jakość.

Mickiewiczowski fragment dostrzec można w wierszu zatytułowanym Diarhoea: 

Groźnie było, lecz zdążył... Już po wszystkim szpera w stosie
Zawilgłych gazet: Żyj na max – wąchaj Dosię…
Wojna w Bośni… Papież zatruł się zjełczałym masłem…
Spod niego wyciąga worek drewnianych żabek i opasłe

Tomisko, nie wiadomo przez kogo, kiedy i na co 
Tu przytargane. Odkurza je, po czym zmęczony tą pracą
Rozprostowuje nogi i czyta: Ale, ale kapitanie,
Przerwał Robak, i cóż się tedy z nami stanie…

Kran nad umywalką wydaje stłumione jęki.
Mucha startuje z szarego sufitu i miękkim 
łukiem okrąża butelkę płynu do kąpieli.
Wsłuchuje się w szum swojego serca, płuc i jelit,

I czy właśnie nie teraz jest najpełniej, najwyraźniej,
Najboleśniej sobą, bez gęby, maski, rozdarcia jaźni
Na duszę i ciało? Jedno siedemdziesiąt kilo kości,
Mięsa i krwi. Jedno dwadzieścia siedem lat świadomości 34.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że sytuacja liryczna w wierszu nie jest skom-
plikowana. Pytania, które się pojawiają, dotyczą przede wszystkim dość nietypowe-
go tytułu utworu oraz jego pierwszych słów. Sugerują one, iż wydarzyło się coś, 
o czym nie wiemy, coś, co nie zostało opisane i kryje się za wielokropkiem. W celu 
odnalezienia znaczenia tytułu sięgam do kilku wydań Słownika wyrazów obcych, 
ale okazuje się, że we współczesnej polszczyźnie słowo to nie funkcjonuje. Korzy-
stając z informacji zaczerpniętych z okładki Świata dla opornych, mówiących, że 
Marcinkiewicz jest anglistą, a w tym tomiku zamieścił, poza swymi oryginalnymi 
utworami, autorskie tłumaczenia wierszy amerykańskich poetów, próbuję odszukać 
zagadkowy wyraz w Słowniku angielsko-polskim 35. Tutaj pojawia się rozwiązanie 
zagadki, dość zaskakujące, gdyż „diarrhoea” (w tytule wiersza Marcinkiewicza słowo 
to pozbawione zostało jednej litery „r”) oznacza tyle co biegunka’ lub rozwolnienie’. 
Tym samym poznajemy już na pewno miejsce przebywania bohatera wiersza. Znaj-
duje się on więc – w łazience. Sięga po jakieś kolorowe gazety, pełne reklam i różnych 
wiadomości. Sądząc po tytułach artykułów, tematy poważne, tragiczne (wojna) 
mieszają się w nich z tanią sensacją, mającą przyciągnąć czytelników (zatrucie 
papieża masłem). Poeta zaakcentował tu charakter współczesności, rozwijającego 
się świata mediów i reklamy z końca XX wieku. A co z aluzjami mickiewiczowskimi?

34 P. M a r c i n k i e w i c z, Diarhoea. W: Świat dla opornych. Kraków 1997, s. 22.
35 J. F i s i a k, A. A d a m s k a - S a ł a c i a k, M. I d z i k o w s k i, M. J a n k o w s k i, Podręczny słow-

nik angielsko-polski, polsko-angielski. Essex 1999, s. 163.
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Otóż pod stosem czasopism bohater odnajduje gruby tom, książkę, która nie 
wiadomo, skąd się tam wzięła. Fragment odczytanego utworu ujawnia, że jest to Pan 
Tadeusz. Zacytowany urywek pochodzi z Księgi dziesiątej: po bitwie z Rosjanami 
trwa tajna narada w pokoju Sędziego i ksiądz Robak zwraca się do kapitana Ryko-
wa z prośbą o dotrzymanie słowa i nieinformowanie zwierzchników o wydarzeniu. 

Wydaje się, że przytoczenie tego konkretnego fragmentu przez Marcinkiewicza 
nie niesie w jego wierszu żadnego dodatkowego sensu, lecz oddaje przypadkowość 
otworzenia książki przez bohatera. Autor wybiera jednak taki cytat, który – dzięki 
wymienieniu w nim nazwiska Robaka – w jasny sposób wskazuje, z jakiego dzieła 
pochodzi. Istotna będzie więc teraz próba odpowiedzi na pytanie o celowość umiesz-
czenia Pana Tadeusza w toalecie. Być może, dzięki temu pojawi się też dodatkowa 
motywacja wyboru wyjątku z Mickiewiczowskiej epopei?

Henry Miller w tomie Książki mojego życia, poświęconym pisarzom mającym 
na niego największy wpływ i najbardziej przez siebie cenionym, wypowiada się tak: 

Przypuszczam, że każdy ma swój ulubiony rodzaj lektury w zaciszu toalety. Niektórzy przedziera-
ją się przez długie powieści, inni czytują tylko najgorszą szmirę. A niektórzy pewnie tylko przewracają 
kartki i marzą. Ciekawe – co im się marzy? Jaki odcień mają ich marzenia?

Autor Zwrotnika Koziorożca wyraźnie zaznacza jednak, że „żadnemu, nawet 
nieżyjącemu autorowi nie pochlebia kojarzenie jego twórczości z instalacją kanali-
zacyjną” 36. W przypadku wiersza Marcinkiewicza nietypowe zestawienie epopei 
i toalety sygnalizuje pewne spięcie między literackim sacrum a somatycznym pro-
fanum. W wyniku takiego zabiegu powstaje zgrzyt estetyczny – akt czytania Pana 
Tadeusza w toalecie wydaje się cokolwiek nieprzyzwoity; dzieło Mickiewicza zosta-
ło chyba potraktowane zbyt bezceremonialnie. Można by ten gest zinterpretować 
następująco: celem autora było pokazanie upadku znaczenia Mickiewiczowskiego 
utworu we współczesnym świecie. Ale to tylko jedno z dopuszczalnych odczytań 
utworu, o wstydliwym sposobie lektury w otwarty sposób mówi bowiem w jednym 
z wywiadów Umberto Eco:

Kiedy wybieram do toalety jakąś książkę, oznacza to, że jest wartościowa, i zamierzam zajmować 
się nią przez kolejne dni. Kiedy odwiedzają mnie znajomi i znajdują w toalecie swoje książki, są zazwy-
czaj lekko zirytowani. Przynajmniej dopóki im nie wytłumaczę, że to jest przywilej, a nie oznaka lekce-
ważenia 37.

Do tej opinii dodać można jeszcze ciekawy fragment żartobliwego tekstu Toma-
sza Pindela, który na łamach „Bluszczu” podjął temat „literatury klozetowej”, wy-
różniając w niej m.in. składnik duchowy:

Zgodnie ze scholastyczną wizją świata istota ludzka umiejscowiona jest na drabinie bytów między 
aniołami a zwierzętami, a zatem rozpięta między tym, co wzniosłe, a tym, co przyziemne. Alegoryczny 
obraz człowieka siedzącego na toalecie z książką wpisuje się w ów kontrast między biologiczną fizycz-
nością a obcowaniem z wyższą formą kultury, a tym samym celnie oddaje istotę człowieczeństwa: do-
piero człowiek czytając w ubikacji jest człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu 38.

36 H. M i l l e r, Książki mojego życia. Przeł. M. F e d y s z a k. Warszawa 2002, s. 278, 281.
37 J. S o b o l e w s k a, A Ty co czytasz w toalecie? Na stronie: http://wiadomosci.dziennik.pl/ opinie/

artykuly/66341,sobolewska-a-ty-co-czytasz-w-toalecie.html (data dostępu: 16 X 2016).
38 T. P i n d e l, Literatura klozetowa. „Bluszcz” 2012, nr 5, s. 91.
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Choć trudno skłonić się do ostatniego stwierdzenia, które jest tylko przykładem 
wyrazistości cytowanego tekstu Pindela, to jednak z przytoczonych wypowiedzi 
płynie jasny wniosek – być może, istotny przy próbie zinterpretowania wiersza 
Marcinkiewicza – wskazujący, że klozetowa lektura Pana Tadeusza wcale nie musi 
wiązać się z zanegowaniem jego rangi. Pamiętając o tym, powróćmy do utworu 
Diarhoea. W drugiej strofie pojawia się mickiewiczowski cytat, lecz zostaje urwany 
w pół zdania: „Ale, ale kapitanie, / Przerwał Robak, i cóż się tedy z nami stanie…” 
Jego niedokończenie można ocenić w dwojaki sposób: albo bohater dalej czyta 
rozpoczęty fragment, albo ta fraza, na którą trafiło jego spojrzenie, kieruje jego 
myśli w zupełnie inną stronę, ewokuje jakieś wspomnienie czy zmusza go do za-
stanowienia się nad czymś. 

Kolejne strofy wskazują na tę drugą wersję wydarzeń. Mężczyzna odrywa się 
od lektury, obserwuje latającą muchę, słyszy dźwięki dochodzące z kranu i zaczy-
na zdawać sobie sprawę ze swojej fizyczności, co podkreślają nazwy części ciała: 
serce, płuca, jelita, kości, krew. Wyraźnie wkraczamy tu w problematykę egzysten-
cjalną, którą prowokuje też pytanie retoryczne, kluczowe dla całego utworu i na-
dające mu filozoficzny charakter:

I czy właśnie nie teraz jest najpełniej, najwyraźniej,
Najboleśniej sobą, bez gęby, maski, rozdarcia jaźni
Na duszę i ciało?

Odpowiedź, oczywiście, nie nadchodzi, Marcinkiewicz próbuje bowiem zmusić 
czytelnika do samodzielnego rozważania tej kwestii i mam wrażenie, że robi to 
bardzo skutecznie. 

W końcowych wersach zostają wymienione waga i wiek bohatera. Korzystając 
z tych informacji i dodając owe „dwadzieścia siedem lat świadomości” do roku 
urodzenia Marcinkiewicza  (1969), otrzymamy rok 1996, zbliżony do daty opubli-
kowania tomiku (1997). Może to być sugestia, że postacią w wierszu jest porte-pa-
role poety, który w pewnym momencie swojego życia zadaje sobie trudne pytanie 
związane z intensywnym doświadczeniem własnej cielesności.

Zwrócić należy też uwagę, że bohater utworu Diarhoea wsłuchuje się w dźwięki 
swoich trzewi i ta chwila staje się bardzo istotna, gdyż potęguje świadomość i har-
monię istnienia, odrywa go od codzienności. Warto w tym miejscu zaznaczyć ana-
logię wiersza Marcinkiewicza z wierszem Stanisława Barańczaka Kontrapunkt. Jego 
bohater, który musi szybko dotrzeć do miasta i znaleźć parking, by nie spóźnić się 
na wiec, włącza w samochodowym odtwarzaczu Wariacje dla Goldberga w nagraniu 
Glenna Goulda i, zatrzymując się przed skrzyżowaniem, uświadamia sobie: 

[…] w tak gęstej muzyce
jest miejsce na wszystko, z nim włącznie – że jedno nie przeciwdziała 
drugiemu, że nie on słucha, ale muzyka użycza
mu słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała 39.

Wydaje się, że „muzyka ciała”, jaką odbiera bohater wiersza Marcinkiewicza, 
doprowadzić go może do tego samego spostrzeżenia, do głębszego przeżycia chwili 

39 S. B a r a ń c z a k, Kontrapunkt. W: Wiersze zebrane. Kraków 2006, s. 375.
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współzależności ciała i zmysłów. Uniwersalizm owego tematu sprawia, że w koń-
cowych wersach utworu Marcinkiewicza każdy czytelnik, który próbuje wczuć się 
w rolę bohatera i przemyśleć sposób, w jaki sam odczuwa swoje istnienie, mógł- 
by w miejsce informacji o wadze i wieku podstawić własne dane. Tutaj właśnie 
upatruję siły i wartości wiersza Marcinkiewicza, który odciąga odbiorcę od świata 
swojego utworu i kieruje go w stronę bardziej uniwersalnych refleksji związanych 
z odczuwaniem rzeczywistości.

Przyjmując taką ocenę dwóch ostatnich strof wiersza Diarhoea, wrócić należy 
do elementu poprzedzającego egzystencjalne rozterki jego bohatera, czyli do mic-
kiewiczowskiej aluzji. Pamiętając zarówno o ogólnym (Pan Tadeusz), jak i konkret-
nym (Księga dziesiąta) źródle tego odwołania, nie da się wskazać przekonującego 
uzasadnienia dla pojawienia się tego właśnie cytatu; brakuje tu nici, wzdłuż której 
można by było podążyć do epopei. Jedynym sposobem na doszukanie się związków 
między cytatem z Pana Tadeusza a przesłaniem utworu Marcinkiewicza wydaje się 
zignorowanie kontekstu romantycznego i zwrócenie uwagi na samo pytanie, wypo-
wiedziane przez księdza Robaka i przerwane przez Marcinkiewicza. Cytat kończy 
się w momencie wyrażającym pewien niepokój: „i cóż się tedy z nami stanie”. Tę 
część wypowiedzi można przecież odczytać osobno i potraktować jako jedno z wiel-
kich eschatologicznych pytań ludzkości. W utworze Marcinkiewicza mielibyśmy 
wtedy do czynienia z sytuacją, kiedy to bohater, sięgnąwszy po Pana Tadeusza, 
wybiera na chybił trafił stronicę przypadkowej książki i natyka się na przywołany 
fragment. Ów cytat wcale nie wciąga go w lekturę, lecz staje się pretekstem do 
zupełnie innych przemyśleń, w których pojawia się „chęć powiedzenia wszystkiego 
najważniejszego” 40. Wydaje się zatem, iż w swoim wierszu Marcinkiewicz próbuje 
pokazać, że nawet trywialne, niepoetyckie chwile egzystencji ludzkiej mogą owoco-
wać bardzo intensywnymi doświadczeniami duchowymi. 

Nie tłumaczy to jednak samego umieszczenia w toalecie akurat utworu Mickie-
wicza. Przypuszczam, że dałoby się to wyjaśnić w następujący sposób. Otóż Pan 
Tadeusz pojawia się tutaj w celu odzwierciedlenia melanżowego charakteru współ-
czesnej rzeczywistości, w której często spotykamy się z opozycyjnymi doświadcze-
niami tego, co niskie i błahe, i tego, co wysokie i wartościowe. 

W mocy Inwokacji

Mickiewiczowskie ślady odnaleźć można także w twórczości Dariusza Suski. Pisarz 
ze Złotoryi w swoim drugim tomiku poetyckim, zatytułowanym enigmatycznie 
DB6160221 (1998), umieścił wiersz Elegia podróżna. Znajduje się on również w wy-
danym 10 lat później zbiorze Czysta ziemia, w którym zgromadzone zostały utwo-
ry z czterech tomów poetyckich. Autor w nocie zamykającej ten zbiór odnosi się do 
zmian wprowadzonych w DB6160221 i rozszyfrowuje znaczenie wcześniejszego 
zatytułowania: 

Wiersze w pierwszej części, Światło, pochodzą z tomu o nieczytelnym już tytule DB6160221, który 

40 P. K ę p i ń s k i, „Ma w sobie przeszkodę”. „Czas Kultury” 1999, nr 4, s. 76.
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był numerem mojego ówczesnego dowodu osobistego. [...] Zrezygnowałem w tej części z tekstów, które, 
moim zdaniem, się zestarzały 41. 

Wyjaśnienie to dotyczy dwóch spraw, dosyć ważnych w kontekście występowa-
nia wątku mickiewiczowskiego w utworze Elegia podróżna. Użycie numeru doku-
mentu jako tytułu tomiku może wskazywać, iż wiersze w nim umieszczone są 
naznaczone formą indywidualizmu, niepowtarzalnej tożsamości. Oczekujemy, że 
poeta zawarł tu tematy dla niego bardzo istotne, inspirujące, wzorcowe. O konse-
kwencjach faktu urodzenia się człowieka w danym czasie i danym miejscu, czego 
urzędowym zaświadczeniem jest dowód osobisty, sam Suska w jednym z tekstów 
pisze:

My nie możemy być bezstronni, bo jesteśmy skażeni przez akt urodzenia, który automatycznie 
zawęża perspektywę. Mapa, o ile nie jest mapą naszej duszy, obiektywizuje i nie wyróżnia jednych miejsc 
kosztem innych. Akt urodzenia arbitralnie i bez udziału naszej woli opowiada się po stronie tego właśnie 
miejsca i tego właśnie czasu, choćby miało być to miejsce o przekreślonej historii i czas, który ostatecz-
nie zobojętniał na istnienie ludzi i domów.

Swoim zamaszystym charakterem pisma urzędnik bezpowrotnie dokonał takiego, a nie innego 
wpisu do naszego dowodu osobistego. Wykaligrafował w nim nie podlegającą zażaleniom i odwołaniom 
nazwę miejsca urodzenia [...] 42.

Poecie może więc zależeć na zaprezentowaniu funkcjonowania w tej rzeczywi-
stości, do której został wrzucony, na wyodrębnieniu pewnych ważnych dla niego 
miejsc na życiowej mapie. 

Także kryterium aktualności, zgodnie z którym Suska dokonał wyboru tekstów 
do tomu Czysta ziemia, ma – jak sądzę – związek z wierszami zawierającymi alu-
zje do Mickiewicza. Świadczyłoby to bowiem o tym, iż twórczość autora Dziadów 
opiera się upływowi czasu i nadal może być dla poety jednym z ożywczych źródeł 
mających wpływ na jego próby literackie. Przypuszczam, że te dwa założenia oka-
żą się pomocne w końcowej ocenie tego, czy dzieło Mickiewicza rzeczywiście jest 
dla Suski istotne, czy też staje się tylko przypadkowym elementem gry w pojedyn-
czym utworze. 

z coraz większą prędkością Ziemia się obraca,
więc choć zwiesz je domem, to rzadko powracasz
do tych łąk upstrzonych plamami osiedli,
do klatek schodowych i pilśniowych mebli,

wszędzie jednakowych kubków z porcelany,
tu, gdzie Panna Święta zniknęła ze ściany 
stołowego pokoju, a plakat z Eltonem
zaprasza, by uciec pod jego obronę

od za ciemnych kuchni, bukietów z makatek,
malejących ojców, bolejących matek,
rajów, gdzie cudowne rozbłyski wieczorów
opromienia niebieska mgła telewizorów 43

W budowie wiersza da się bez trudu wskazać kilka elementów, które zaczerp-

41 D. S u s k a, nota od autora, w: Czysta ziemia (1998–2008). Wrocław 2008, s. 145.
42 D. S u s k a, DB 6160221. „Fronda” 1998, nr 7, s. 46–47.
43 D. S u s k a, Elegia podróżna. W: Czysta ziemia, s. 20.
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nięte zostały z Pana Tadeusza. Aluzyjne są wyrażenia: „Panna Święta”, „do tych 
łąk”, ale też cała koncepcja utworu polega na trawestowaniu Mickiewiczowskiej 
Inwokacji. Wiersza nie napisano wprawdzie 13-zgłoskowcem 44, jednak występują 
w nim rymy w układzie parzystym, co w dodatkowy sposób zbliża do siebie utwory 
Suski i Mickiewicza. Radosław Kobierski w recenzji pierwszego wydania tomiku 
zauważa, że w Elegii podróżnej zrytmizowanie dominuje nad składnią, i pozostawia 
otwarte pytanie: „na ile Suska prowadzi świadomą »grę« z romantyzmem, a na ile 
poprzestaje na realizacji określonego wzorca formalnego?” 45 Spostrzeżenie Kobier-
skiego jest zasadne, jeśli bowiem popatrzeć na całą twórczość Suski, rzeczywiście 
można odnieść wrażenie, iż w większości jego wierszy brzmi charakterystyczny, 
Mickiewiczowski puls. To właśnie on powoduje, iż pojawia się pytanie, czy nie ma 
w nich jakiejś formy dialogu z romantyzmem, pomimo tego że są one niejedno-
znaczne i zawierają co najwyżej dalekie echa utworów Mickiewicza. Dla zobrazo-
wania przywołuję ostatnią strofę wiersza Suski zatytułowanego Światło: 

światło, nic innego ci się nie przydarzy,
oko wewnątrz oka zgromadzi obrazy
przypadkowych ławek, blaszanych śmietników
pod zleżałym śniegiem dziur w jezdni, chodników 46

Zestawmy ją z doskonale znanym fragmentem Pana Tadeusza:

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych 47;

Podobnych przykładów w twórczości Suski bez wątpienia dałoby się odnaleźć 
więcej, ale sądzę, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy Mickiewicz jest dla 
niego ważnym literackim patronem, z którym autor Czystej ziemi próbuje prowadzić 
dialog, będzie na tak kruchej podstawie bardzo trudne i zakończy się na niepewnych 
domysłach. Zakładam jednak, że interpretacja wiersza Elegia podróżna, w którym 
punkty styczne między nim a Panem Tadeuszem wydają się wyjątkowo czytelne, 
pozwoli na choćby częściowe stwierdzenie, czy możemy mówić o dialogu lub też 
o incydentalnej grze z formą. W Elegii podróżnej już na początku, gdy uruchomio-
ne zostają tryby aluzji do Pana Tadeusza, widać zapowiedź, że pomimo osadzenia 
utworu w ramie Inwokacji dojdzie do skontrastowania zachowań i odczuć związanych 
z tęsknotą. Oto bowiem bohater, czyli podróżnik znajdujący się w oddaleniu od 
miejsca zamieszkania, wcale nie wyraża swojej nostalgii tak mocno jak poeta w epo-
pei. Co więcej, nie gloryfikuje domu, ale raczej dokonuje marginalizacji jego war-
tości, co podkreśla dodatkowo stwierdzenie o rzadkich powrotach. Dalej poeta 
przedstawia cechy miejsca będącego wycinkiem szarej i biednej rzeczywistości. 

44 W całym utworze 13 zgłosek mają wersy pierwszy i ostatni, co może być swoistą „mickiewiczowską 
klamrą”, która spina cały wiersz Suski.

45 R. K o b i e r s k i, Światło, nic ponadto. Na stronie:  http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.
php?site=260&co=txt_0405 (data dostępu: 7 IX 2013).

46 D. S u s k a, Światło. W: Czysta ziemia, s. 9.
47 M i c k i e w i c z, op. cit., s. 11.
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W planie ogólnym osiedle opisywane przez bohatera nie ma kształtu, sprawia wra-
żenie plamy. W samym domu brakuje różnorodności; kuchnia jest ciemna, kwiaty, 
które ożywiałyby wnętrze – sztuczne, namalowane bądź wyszyte na ściennych 
makatkach. Zniknięcie obrazu Matki Bożej z pokoju i ewentualność, by zwrócić się 
z modlitwą o opiekę do wizerunku Eltona Johna, dałoby się tłumaczyć następują-
co: wiszący nadal plakat z brytyjskim piosenkarzem – jak domniemywamy, mło-
dzieńczym idolem bohatera utworu – świadczy o niezmienności przestrzeni i zasty-
gnięciu czasu. Pustka po świętym obrazie może zaś symbolicznie wskazywać, że 
jest to miejsce opuszczone przez Boga, a skonfrontowanie tej nieobecności z foto-
grafią Eltona zdaje się odzwierciedlać kondycję współczesności, w której kultura 
popularna wypiera inne wartości, także te związane z religią chrześcijańską. 

Suska nie zawęża opisu wyłącznie do własnego domu. Oczywiście, niektóre 
wymienione przedmioty są pojedyncze i konkretne, ale szczególnie w ostatniej stro-
fie ukazane zostaje zwielokrotnienie tego obrazu, a przez to doświadczenie indywi-
dualne zamienia się w doświadczenie wspólne innych jednostek, żyjących w obsza-
rze tego osiedla. Bardzo daleko stąd do soplicowskiej idylli, co w smutny sposób 
podkreślają starość i cierpienie zamieszkujących w domu rodziców oraz ironiczne 
przedstawienie szczęśliwego raju, jakim staje się wieczorne oglądanie telewizji. 

Warto jeszcze zbadać przyczyny, dla których bohater rzadko przyjeżdża do 
swojego domu. Ukazany w wierszu obraz mieszkania, naznaczony schyłkowością, 
nie zachęca do jego odwiedzania – i to właśnie wydaje się przyczyną postępowania 
mężczyzny. Jeśli jednak dokładnie przyjrzymy się początkowej strofie, odnajdziemy 
inny, główny argument. Autor zdradza go w pierwszym wersie, pisząc: „z coraz 
większą prędkością Ziemia się obraca”. Suska próbuje przedstawić ten melancho-
lijny aspekt ludzkiego życia, w którym człowiek, po oderwaniu się od rodziny, za-
nurzeniu się w wir świata, projektowaniu własnej egzystencji, w rzadkich momen-
tach powrotu do przeszłości sięga dzieciństwa. Wtedy akurat spostrzega, że 
w kształtujących go miejscach, które nadal nazywa domem, nieubłaganie postę-
puje działanie czasu i powoli są one zagarniane przez rozpad i śmierć. Obraz za-
prezentowany przez Suskę staje się z dwóch powodów bardzo intymnym wyznaniem. 
Po pierwsze, wskazuje na to samo określenie genologiczne zawarte w tytule. Elegia 
w swoim założeniu jest bowiem utworem dotykającym spraw osobistych i ważnych 
pytań egzystencjalnych, umieszczającym je w perspektywie upływającego czasu 48. 
Po drugie, istotne może być też odwołanie się do Inwokacji, w której Mickiewicz 
także wyraził swoje głębokie uczucia. 

Zatrzymując się jeszcze przy gatunku elegii, nadmienić trzeba, że do jej istot-
nych cech zalicza się analizowanie wydarzeń minionych, pochłoniętych przez czas. 
W zestawieniu utworów Mickiewicza i Suski dość wyraźnie zaznacza się kontrast 
antonimicznych przyimków „do” i „od” w momencie wspominania. Pamiętne: „Tym-
czasem przenoś moję duszę utęsknioną / Do tych pagórków leśnych, do tych łąk 
zielonych”, zostaje skonfrontowane z ucieczką „od za ciemnych kuchni [...]” oraz 
pozostałych elementów smutnej rzeczywistości domu. Bohater Elegii podróżnej 
oddala się więc od „kraju lat dziecinnych” i wszystko wskazuje na to, że nie afir-

48 Zob. B. K u c z e r a - C h a c h u l s k a, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wie- 
ku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa 2002, s. 14.
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muje przeszłości. Sądzę jednak, że elegijny charakter utworu daje podstawy, by 
spojrzeć na to z nieco innej strony. Bohater wiersza Suski znajduje się mianowicie 
w sytuacji, jaką znamy ze Stepów akermańskich. W ostatniej strofie sonetu (mam 
na myśli słynną frazę „Jedźmy, nikt nie woła”) nie tylko można usłyszeć głos tęsk-
noty, ale też zyskać świadomość chwili, w której człowiek staje między dwiema 
przestrzeniami: domem i światem. Dom to stabilność, dzieciństwo, bezpieczeństwo; 
świat to niepewność, obcość, lęk. Bohater sonetu podejmuje to ryzyko, dojrzewa 
do skierowania się ku światu i do konfrontacji z nim 49. 

Suska akcentuje moment, w którym nostalgia jest intensywna, gdyż bohater 
jego wiersza dochodzi do niełatwego rozpoznania, że pewien świat został odebrany 
na zawsze i da się do niego powrócić wyłącznie poprzez wspomnienia. Nie neguje 
się tu wartości samego doświadczenia z przeszłości, uwypukla się natomiast roz-
czarowanie rozpadem „tamtego” świata, które, choć bolesne dla bohatera wiersza, 
umożliwia mu otwarcie się na podróż, wiążącą się z podobnym jak u Mickiewicza 
toposem wędrowca. Ów moment bardzo celnie – według mnie – charakteryzują 
słowa:

Powitanie z pożegnaniem 
w jednym spojrzeniu 50

To ułamek wiersza Wisławy Szymborskiej zatytułowanego tak jak utwór Suski 
– Elegia podróżna. Zbieżność ta z pewnością nie jest przypadkowa, ale stanowi 
dodatkowy, nostalgiczny trop interpertacyjny. 

Odniesienie do Pana Tadeusza w wierszu Suski pełni także jeszcze inną funk-
cję. Pozwala poecie na ukazanie rzeczywistości takiej, jaka jest: odmitologizowanej, 
nie zawierającej zbędnej wzniosłości. Poeta nie dyskredytuje utworu Mickiewicza, 
lecz ma świadomość wagi tekstu, jego najbardziej znanego w literaturze polskiej 
nostalgicznego tonu. Suska wykorzystuje tę wiedzę i dzięki niej wprowadza do 
swojego wiersza nieco inny odcień tęsknoty, mniej uroczystej, codziennej, pozba-
wionej piękna, w której kolory złota, srebra, bursztynu, bieli zastąpione zostają 
przez ciemność, sztuczną mgłę i szarość rzeczywistości. W efekcie odbiorca ma do 
czynienia z mocnym kontrastem – tworzy on efekt zabawnej gry z Mickiewiczem 
mieszającej odświętność z pospolitością. 

Autor Czystej ziemi uzyskuje pozorną lekkość utworu za pomocą rymów, które 
(takie można odnieść wrażenie) kłócą się z ogólnym, melancholijnym nastrojem 
wiersza. Tę metodę poetycką, uchodzącą za znak rozpoznawczy twórczości Suski, 
w następujący sposób tłumaczy Piotr Śliwiński: 

Rymuje [poeta], jednak nie po to, by oddzielić się od języka zwykłości, od mowy, którą posługuje 
się rzeczywistość, lecz raczej aby pokazać, że pewien rodzaj ludzkiego doświadczenia utrwala się i wy-
powiada w sposób cokolwiek odświętny, że obrazy płynnie, skrzydlato przesuwają się w pamięci, że – 
słowem – dykcja spraw ostatecznych jest dykcją tradycyjnie poetycką 51.

49 Zob. I. O p a c k i, Człowiek w sonetach przełomu. (O sonetach Mickiewicza). W: „W środku niebo-
kręga”.

50 W. S z y m b o r s k a, Elegia podróżna. W: Wiersze wybrane. Wybór, układ ... Wyd. nowe, uzup. 
Kraków 2010, s. 75.

51 P. Ś l i w i ń s k i, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002, s. 197.
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Nieco inne spojrzenie na „upiorne rymowanie” Suski – jak je sam określa – ma 
Karol Maliszewski wiążący ów pomysł poetycki z tematem kresu życia:

myślę, że chodzi o niepadanie na twarz przed śmiercią, o próbę wzięcia jej śmiechem, zgryźliwym hu-
morem, wreszcie katarynkowym, mantrycznym rytmem, oszalałym, jakby wysapanym, zaśpiewem. Bo 
wiersze Suski nie są ckliwe czy sentymentalne, tylko na pozór się wydaje, że mamy do czynienia z ro-
dzinnymi, domowymi, podwórkowymi trenami 52.

Zgadzając się ze słowami obydwu krytyków, chcę dodać, że u Suski to właśnie 
rytmizacja służy opowiedzeniu się po stronie życia, nawet jeśli tak mocno, jak wy-
raża to poeta, jest ono związane z odchodzeniem i brakiem. Rytm oddaje intensyw-
ność egzystencji, stanowi oznakę trwania, działania, ruchu, oddechu. W Elegii 
podróżnej ta koncepcja poetycka łączy się dodatkowo z usprawiedliwieniem rzadkich 
powrotów do domu, ponieważ ułatwia odczucie metaforycznej prędkości obracania 
się świata. Suska posłużył się więc fragmentem Pana Tadeusza nie po to, by wcho-
dzić w głębszy dialog z Mickiewiczem, ale dlatego że potrzebował punktu zaczepie-
nia dla jednorazowej realizacji własnego pomysłu poetyckiego. Bardzo widoczne 
aluzje do epopei pomagają w określeniu atmosfery współczesnego utworu. W tekście 
tym nie jest ważne spieranie się o stopień nasilenia tęsknoty czy melancholii, lecz 
wspólnota doświadczenia, które zawsze będzie miało pewną dozę odrębności, wy-
jątkowości. 

Wybrane przeze mnie utwory, choć stanowią niewielki wycinek polskiej poezji 
przełomu XX i XXI wieku, są istotne dla zdiagnozowania aktualności Mickiewiczow-
skiej tradycji, a precyzyjniej mówiąc – tej jej części, która wiąże się z inspirującą 
mocą Pana Tadeusza. Mierzenie się z epopeją Mickiewicza, co pokazują przykłady, 
trudno zaliczyć do działań łatwych i – w zależności od zakresu odwołań oraz ich 
intensyfikacji – nosi ono w sobie pewną dozę ryzyka wynikającą z możliwości za-
tracenia indywidualności twórczej. Podjęcie takiego wyzwania daje jednak poetom 
szansę zaprezentowania własnego talentu, bogactwa warsztatu oraz wyobraźni 
pisarskiej. W utworach tych zostaje także zawarta ocena dzieła Mickiewicza i spo-
sobu funkcjonowania jego poematu w kulturze. 

Pomimo więc wielu wątpliwości, związanych przede wszystkim z kłopotliwym 
odbiorem epopei w szkole, Pan Tadeusz nie zostaje jednoznacznie przyporządko-
wany do skrajnych, negatywnych bądź pozytywnych zjawisk, ale istnieje jako 
dzieło, które pomaga opowiedzieć o współczesnej rzeczywistości lub dookreślić jej 
barwy, dzieło, które użycza języka. Dlatego właśnie w poemacie Różyckiego epope-
ja Mickiewiczowska łączy się z afirmacyjnym podejściem do rodzinnej, kresowej 
historii; w wierszu Suski współbrzmi z nostalgią, a w tekście Marcinkiewicza staje 
się przyczynkiem do sformułowania pytań o koniec egzystencji. Te właśnie kryteria 
świadczą dodatkowo o arcydzielności Pana Tadeusza. 

Nie jest on zatem współcześnie reliktem literackim, zastygłą epopeją, ale po-
ematem, który nadal w doskonały sposób może pomagać w zrozumieniu życia 
i świata. Okazuje się więc, że utwór Mickiewicza, choć – wydawałoby się – z każdej 
strony poznany, zawiera w sobie potencjał, jakiego się nie spodziewamy. To on 
właśnie sprawia, że brama Soplicowa pozostaje „na wciąż otwarta”. 

52 K. M a l i s z e w s k i, Rozproszone głosy. Notatki krytyka. Warszawa 2006, s. 182.
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The article is devoted to the theme of Adam Mickiewicz’s Pan Tadeusz’s functioning in the latest Polish 
poetry. The author of the article analyses and interprets those pieces in which one finds numerous 
references to Mickiewicz’s work. In doing that, Maryjka offers to-date reception of Tomasz Różycki’s 
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ring to Mickiewicz’s epopee, and enriches that part with his interpretive propositions. Pieces by other 
poets, e.g. Paweł Marcinkiewicz’s Diarhoea as well as Dariusz Suska’s Elegia podróżna (Travel Elegy), 
and Światło (Light) are also subject of analysis. Following Mickiewicz’s traces allows the author to answer 
the questions about the role of literary tradition in the eyes of poets and Mickiewicz’s creativity itself. 
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Prof. Grażynie Borkowskiej

Prof. Marta Piwińska

Przypomnę na początek, dlaczego wybraliśmy taki temat. Jednym z powodów było 
zeszłoroczne seminarium, na którym przy omawianiu Cierpień młodego Wertera 
sporo czasu poświęciliśmy filmowi Jana Komasy Sala samobójców, a to dlatego, że 
bohater tego filmu, podobnie jak bohater Goethego, nie chce być szczęśliwy, wy-
biera nieszczęście i samobójczą śmierć. Tzn. nie chce być szczęśliwy w taki sposób, 
jak to jest możliwe w społeczeństwie, w którym bycie szczęśliwym jest nie tylko 
prawem, ale wręcz obowiązkiem. Za czasów Goethego ów obowiązek bycia szczęś- 
liwym wynikał z filozofii oświeceniowej. Dziś – raczej z zaleceń kultury popularnej, 
kolorowej prasy, reklam, za którymi, oczywiście, też stoi pewna filozofia życia. 
Sztuka daje nam sygnał, że owa filozofia budzić zaczyna poczucie niedosytu. Dobrze 
sytuowani rodzice bohatera, przedstawiciele formacji neokapitalistycznej, by tak 
rzec w skrócie, nie mogą pojąć cierpień młodego Dominika, bo przecież zrobili 
wszystko dla syna. 

Zapewnili mu najlepszą szkołę, komfortową codzienność, dbają nie tylko o wa-
runki materialne, ale chodzą z nim do teatru, do opery... On tymczasem wybiera 
inne życie – w sieci, gdzie szuka mniej więcej tego samego, czego Werter szukał 
w lekturze Osjana: heroizmu, dramatyzmu, wielkiej miłości, piękna, wszystkiego, 
co symbolizuje romantyczny topos lotu. Jak wiele on lata w sieci... To inny rodzaj 
piękna, inny rodzaj miłości niż u Goethego, omówiliśmy to szczegółowo, ale obaj 
idą za marzeniem, by tak rzec po Conradowsku. Gdyby ktokolwiek miał wątpliwoś- 
ci, że jest to romantyczna tęsknota, film daje wyraźną wskazówkę. 

* Tekst opracowały K. B u s z k o w s k a  i O. Z a k o l s k a. Niniejszy zapis dyskusji poświęconej lite-
raturze współczesnej i jej powiązaniom z romantyzmem jest efektem jednego z cyklu seminariów 
w ramach projektu prowadzonego przez prof. Martę Piwińską w Instytucie Badań Literackich PAN. 
Projekt ten swoje istnienie zawdzięcza przychylności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickie-
wicza.

I-3.indd   63 2016-12-08   11:32:58



ROZPRAWY I ARTYKUŁY64

Jest w nim wiele muzyki współczesnej i popularnej wśród młodzieży, ale zaczy-
na się on od długiej sekwencji, gdy Dominik w wielkim skupieniu słucha śpiewaka, 
który wykonuje Der Doppelgänger Schuberta. To jedna z romantycznych pieśni 
i bardzo romantyczny motyw sobowtóra... Wydaje się, że takich muzycznych sy-
gnałów jest w tym filmie więcej?

Katarzyna Buszkowska

Jest coś zadziwiająco zbieżnego w motywach muzycznych u Komasy – wydaje się, 
że one nie tyle korespondują z tym, co obserwujemy na ekranie, czyli z tym, co 
rozgrywa się narracyjnie, ile inicjują tę narrację. W pewien sposób decydują o tym, 
co się zdarzy, co się stanie z bohaterem. Muzyka w Sali samobójców prowadzi nar-
rację, dyktuje emocjonalny nastrój; ciekawy jest moment, kiedy Dominik w samo-
chodzie prosi o ściszenie muzyki i wyjmuje Hamleta do czytania albo kiedy w au-
tobusie celowo szuka konfrontacji z grupą młodzieży, która słucha techno: wówczas 
też prosi ich o wyłącznie muzyki i wdaje się w bójkę – to po niej nastąpi inicjacja 
w wirtualny świat. Stasiuk kiedyś napisał: 

Literatura i muzyka rockowa mnie wykoleiły. Po prostu któregoś dnia okazało się, że są na świecie 
rzeczy ważniejsze niż szkoła, niż dom rodzinny, niż rozsądek i dbałość o własną przyszłość. Silniejsze 
nawet od instynktu samozachowawczego 1.

Stasiuk, oczywiście, jest ironiczny, ale ten wpływ muzyki rockowej i jej rola 
wentyla bezpieczeństwa w latach osiemdziesiątych były faktem. Wracając do Koma-
sy i muzycznych wątków romantycznych, trzeba z obowiązku przypomnieć, że 
uważa się, iż to w muzyce romantyzm najpełniej pokazał swoją siłę – tę siłę emocji, 
wrażeń, czytania świata inaczej niż „szkiełkiem i okiem”. Ponieważ tematem naszym 
są ballady, to krótko nawiążę do Chopina, z którego muzyką w ostatnich latach na 
nowo możemy obcować w różnych interpretacjach i wykonaniach dzięki Instytutowi 
Chopina, a szczególnie dzięki festiwalowi „Chopin i jego Europa”, co roku w sierpniu 
odbywającemu się w Warszawie, gdzie zjeżdżają się wybitni muzycy z całego świata. 
Chopin jest autorem ballad, chociaż – trzeba to podkreślić – unikał programowych 
związków z literaturą, dbał o to, żeby jego muzyka wyrażała przede wszystkim „świat 
emocji”, a nie „świat realny”. Unikał takich związków, chociaż utrzymywał kontak-
ty z polskimi poetami: Norwidem i Mickiewiczem, i chociaż współcześni mu kompo-
zytorzy czerpali z literatury – jako „podniety intelektualnej”. W roku 1835, kiedy – 
wedle badaczy niemal na pewno – Chopin skomponował Balladę op. 23, były już 
utwory instrumentalne Berlioza zainspirowane dramatami Szekspira, Schumann 
zachwycał się prozą Jeana Paula i Hoffmanna, Liszt skomponował swoje wielkie 
dzieło fortepianowe pod natchnieniem poezji Lamartine’a 2. Wiele jest spekulacji na 
temat wpływu ballad Mickiewicza na ballady Chopina. Schumann twierdził, że te 
utwory poetyckie odegrały rolę w procesie twórczym kompozytora 3, brak jednak 

1 A. S t a s i u k, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Wołowiec 2013, s. 95.
2 Pisze o tym J. S a m s o n  (Chopin. Cztery ballady. Przeł. D. C h y l i ń s k a. Warszawa 2012). 
3 R. S c h u m a n n, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. T. 4. Leipzig 1854 (wyd. 2: Wies-

baden 1985), s. 57.
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twardych danych na ten temat. O wiele ważniejsze jest to, co wskazuje i co za sobą 
pociąga takie świadome użycie słowa „ballada”. Przytoczę tu pogląd profesora Jima 
Samsona, badacza dzieł Chopina:

Termin „ballada” nie oznacza [...] żadnego konkretnego programu, ale w istocie zachęca słuchacza 
do interpretacji muzycznych relacji przynajmniej częściowo w kategoriach narracji literackiej, nawet 
jeśli może odbywać się to jedynie na poziomie metafory. Narrację sugerować mogą nie tyle wewnątrz-
muzyczne cechy utworu, ile nasza skłonność – ze względu na nazwę gatunku – do kreowania treści 
narracyjnych w oparciu o różnorodne właściwości percepcji związane z przetwarzaniem czysto muzycz-
nych zdarzeń w czasie 4. 

Można powiedzieć to samo o muzyce „używanej” przez Komasę czy Polaka. 
Chodziłoby, z jednej strony, o rolę uspójniającą narrację, z drugiej – o muzyczne, 
metaforyczne wyniesienie tej narracji, przez nadanie jej tonu i zwiększenie siły, na 
wyższy poziom rozumienia, tam gdzie nie sprawdzają się żadne inne środki wyrazu. 
Muzyka więc implikuje inny sposób pojmowania tego, co się dzieje (wokół bohate-
ra i w toku opowieści), wprowadza inny układ narracyjny – równoległy czy nadda-
ny wobec tego wyrażonego wprost. Wprowadza też prymat „świata emocji” nad 
„światem realnym”. To zniuansowanie ma zasadnicze znaczenie dla tego, o czym 
będziemy mówić. Chodzi o przemianę tonalną – jak mówią muzycy. Muzyka też – 
widać to doskonale i u Komasy, i u Polaka – niezwykle płynnie przeistacza się w „coś 
nieoczekiwanego”: w sposób nieprzewidywalny pojawiają się nowe przetworzenia, 
motywy. U Polaka dodatkowo to podkreśla przemiana plastyczna – obrazy przecho-
dzą tak, jakby każdy kolejny „rodził się” z jakiegoś szczegółu poprzedniego obrazu. 

Prof. Marta Piwińska

Drugim powodem wyboru tematu dyskusji był prezent, jaki od was otrzymałam na 
zakończenie zeszłorocznych zajęć: film Kamila Polaka Świteź 5. Będzie o nim mówić 
pani Kasia Buszkowska, chciałabym jednak podzielić się z wami na początek pew-
ną refleksją. Kiedy pierwszy raz oglądałam ten film, on mnie zadziwił i zachwycił, 
ale jedna rzecz mnie zirytowała. Zadziwił, bo zawsze przypuszczałam, że poezja tej 
ballady tkwi w słowie Mickiewicza. Tymczasem film obywa się bez słów, ale wy-
obraźnia Mickiewicza okazała się tak nośna, że pozwoliła wykreować cały ciąg 
pięknych i przejmujących obrazów. Zirytował mnie natomiast wtedy sam początek: 
młodzieniec filmowy przyjeżdża nad jezioro, porośnięte malowniczo nenufarami, 
zrywa te białe kwiaty, bierze do rąk, długo je głaszcze, rzec można: pieści. 

Tymczasem z ballady wiadomo, że ich dotykać nie wolno, że są niebezpieczne:

Kto tylko ściągnął do głębini ramię,
Tak straszna jest kwiatów władza,

Że go natychmiast choroba wyłamie
I śmierć gwałtowna ugadza 6

4 S a m s o n, op. cit., s. 34. 
5 Świteź. Reż. K. P o l a k. Muz. I. B o g d a n o v i c h. Prod. Dania, Francja, Kanada, Polska, Szwaj-

caria 2010.
6 A. M i c k i e w i c z, Świteź. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1: Wiersze. Warszawa 1998, s. 64.
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I „doświadczył tego car i ruska zgraja”, kiedy zaczęli rwać kwiaty. Gdy drugi 
raz obejrzałam ten film, odebrałam tę scenę inaczej. Wydaje mi się teraz, że począ-
tek filmu wyraża stosunek współczesnego artysty do tej ballady, do Mickiewicza. 
Fascynację tym, co malowniczo piękne, tajemnicze, co może kryć w sobie całą 
opowieść. Białe kwiaty, tak ważne i dwuznaczne w całym cyklu ballad (pamiętamy 
choćby Lilije), stają się, bardzo podobnie jak u Mickiewicza, drogą dla wyobraźni 
idącej w głąb jeziora, w głąb czasu, w legendę. Z nich, z kwiatów, tak jak w balladzie, 
wyłaniają się obrazy. Młodzieniec czule bawi się pięknymi kwiatami..., ale ta łagod-
na zabawa jest jednak niebezpieczna, bo historia, która się z niej wyłania, jest – jak 
przystało na romantyczną balladę – pełna grozy. I w tym sensie film wydał mi się 
wierny romantyczności, choć wierny po swojemu. Nie jest kopią ani ilustracją. 
Przenosi na inne medium tamtą poezję, ponawia ją w zmysłowo bliskim kontakcie. 
„Bierze do rąk” te niebezpieczne kwiaty... Mam wrażenie, że podobny stosunek do 
romantyczności mają właśnie pisarze współcześni. Nie polemizują, nie wyklinają 
ani nie przechwytują patriotycznej siły fatalnej zawartej w tamtych słowach, lecz, 
zafascynowani, „biorą do rąk” tamtą poezję i idą – po swojemu – tamtą drogą. 

Ech i tęsknot do romantyzmu w sztuce najbardziej współczesnej, w dziełach 
powstałych po roku 2000, nie trzeba więc szukać czy odkrywać, twórcy dają dro-
gowskazy w tym kierunku. Temat poniekąd sam się nam nasunął w trakcie ostat-
niego kursu Studium Doktoranckiego IBL, który był poświęcony romantyzmowi. 
Są to jednak echa i parafrazy inne niż niedawno, u Mrożka, niż kiedyś u Wyspiań-
skiego czy jeszcze wcześniej u Bolesława Prusa. Naszym zadaniem będzie uchwycić, 
zrozumieć, opisać tę inność – co będziemy robić przez interpretacje wybranych 
utworów współczesnych przy równoległej lekturze takich dzieł romantycznych, 
które wydają się ich najbliższym kontekstem.

Zanim jednak przejdziemy do interpretacji wybranych utworów, dobrze będzie 
przedstawić sądy, jakie padają na ten temat: obecności – lub nieobecności – ro-
mantyzmu w naszych czasach. Polska kultura już raz stanęła przed podobnym 
problemem, w Dwudziestoleciu. Wtedy gdy Jan Lechoń pisał „wiosną – niechaj 
wiosnę, nie Polskę zobaczę”, a Irzykowski arcydzieła romantyczne określał jako 
genialne zawalidrogi. Jakie jest miejsce naszego skarbu kulturalnego, literatury 
romantycznej, skierowanej na walkę o niepodległość, w kraju niepodległym? Wte-
dy krytyka kultury poważnie rozważała tę kwestię. A jak rozważa ją dziś? Przegląd 
sądów na ten temat przygotowała nam pani Olga Zakolska.

Olga Zakolska

„Wydziedziczeni żyją w teraźniejszości. Jeżeli posiadają jakąś przeszłość, to jest ona 
wspomnieniem, czymś równie nieokreślonym jak przyszłość” (S 6) 7. Jak już Pani 
Profesor powiedziała, wszystko zaczęło się od lektury, która podpowiadała, że 
współczesne nawiązania do romantycznej literatury zdają się podążać w dwóch 

7 Skrót ten odsyła do książki A. S t a s i u k a  Opowieści galicyjskie (Wołowiec 2008). Poza tym sto-
sowany jest skrót T = O. T o k a r c z u k, Prawiek i inne czasy (Kraków 2015). Liczby po skrótach 
oznaczają numery stronic. 
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kierunkach: z jednej strony, polemizują z tym, co Ignacy Karpowicz nazywa „osadem 
romantycznym”, czyli co się za romantyczne uważa (bez weryfikacji i zgłębiania 
źródeł), z drugiej – bezpośrednie nawiązania literackie skupiają się wokół poten-
cjału tkwiącego w irracjonalizmie oraz w sile obrazowania poetyckiego. Szukamy 
ech, nie podważamy tezy o wyczerpaniu się paradygmatu romantycznego, ogłoszo-
nej przez Marię Janion, śledzić chcemy to, co pozostało. 

W roku 2009, w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Polityka” Janion, zapyta-
na, czy w ostatnich latach doszło do zapowiadanego przez nią końca jednolitej 
kultury romantyczno-symbolicznej, odpowiedziała: 

Tak, to się dokonało. Natomiast nie wyczerpał się potencjał filozofii egzystencji romantyzmu, ale 
nie jest wykorzystywany. Współczesny świat usiłuje zapewnić tzw. bezpieczeństwo ontologiczne poprzez 
zaufanie do ekspertów, instancji systemowych. Ale to nie jest wystarczające. Uważam, że w romantyzmie 
polskim kryje się egzystencjalne przeżycie ojczyzny, to znaczy tego, co nazywam doświadczeniem innych, 
inności innych 8.

Teza Marii Janion o zmierzchu paradygmatu romantycznego zapoczątkowała 
długotrwałą dyskusję nad fenomenem romantycznym. Ryszard Nycz w swoich pra- 
cach wyraźnie odgranicza romantyzm od modernizmu. W książce Język modernizmu, 
opisując różne spojrzenia na podmiotowość w literaturze polskiej XX wieku, zwra-
ca uwagę m.in. że:

odrzucenie koncepcji tekstu, jako autonomicznej, samoregulującej się organicznej całości, wydaje się 
logicznie spójne z odrzuceniem przekonania o trafności romantycznej koncepcji podmiotu, jako odręb-
nej, niezależnej i trwałej jaźni 9. 

Agata Bielik-Robson natomiast twierdzi, że przeciwstawienie romantyzmu i mo- 
dernizmu to „zabieg sztuczny, wprowadzający zbędny podział w jeden obszar no-
woczesności, która rozpoczyna się od pierwszego romantycznego protestu przeciw 
oświeceniu” 10. Jej zdaniem, romantyzm jednoczy emocje, polityczne namiętności 
i inne wyraziste afekty z typowo nowoczesną perswazją racjonalną. Badaczka prze-
konuje, że romantyzm jest zarazem „wcieleniem życia i ogłady, spontaniczności 
i refleksji, żywiołu i ładu”:

Jeśli zatem modernitas wytworzyła dwie skrajne patologie – obsesyjną, purytańską samokontrolę 
kartezjańskiego ego, z jednej strony, i nieopanowaną transgresyjność, powołującą się na irracjonalne 
otchłanie nieświadomego, z drugiej – to romantyzm chciałby być „trzecią drogą”, sprytnie negocjującą 
między obiema skrajnościami 11.

Michał Kuziak z kolei wskazuje na możliwość „prze-pisania polskiego roman-
tyzmu” poprzez próbę „ujęcia go jako fragmentu procesów kształtującej się nowo-
czesności, trwających od XVII wieku aż po naszą współczesność” 12. Proponuje on  

  8 Z. P i e t r a s i k, Polska nie jest kobietą. Rozmowa z prof. Marią Janion. „Polityka” 2009, nr z 4 XI. 
Na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/paszportypolityki/205505,1,rozmowa-z-prof-
-maria-janion.read (data dostępu: 14 VIII 2015).

  9 R. N y c z, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Toruń 2013, s. 91.
10 A. B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004, s. 358.
11 A. B i e l i k - R o b s o n, Romantyzm, niedkończony projekt. Eseje. Kraków 2008, s. 6.
12 M. K u z i a k, Romantyzm i nowoczesność? W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. ... Kraków 

2009, s. 11.
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dwa sposoby dokonania tego. Pierwszym jest próba „rekonstruowania samowiedzy 
romantyków związanej z ich doświadczeniem nowoczesności”, natomiast drugim 
sposobem mogłaby być rewizja romantyzmu z wykorzystaniem języka współczesnej 
metodologii, co wiąże się z możliwością utraty perspektywy historycznej, próbą jego 
przesadnej „modernizacji”.

Katarzyna Buszkowska

Dziedzictwo romantyczne we współczesnych tekstach kultury nie jest oczywiste, 
funkcjonuje raczej podskórnie, ale właśnie w obrazowaniu sięga do repertuaru 
romantycznej wyobraźni. Podjęcie z innego miejsca prób analizy tego poetyckiego 
obrazowania występującego we współczesnych tekstach kultury jest podstawą do 
szukania innej – niemesjanistycznej – linii dziedziczenia romantycznego: roman-
tycznej siły wyobraźni i zapisanych w literaturze prób przemodelowania świata. 
Interesują nas te ujęcia, które są nawiązaniem do romantycznej sensualności 
świata i wyobraźni, przetworzeniem świata romantyków, a więc to, co stanowi 
dziedzictwo irracjonalne i co mieści się w zapleczu wyobraźni sensualnej. 

Zadanie, jakie wzięliśmy na siebie przy lekturze prozy Andrzeja Stasiuka czy 
Olgi Tokarczuk, polegało zatem na rozpoznaniu i opisaniu – po pierwsze – dziedzic-
twa irracjonalizmu jako stylu myślenia nastawionego na zmianę oraz – po drugie 
– romantycznej wyobraźni, skupionej na sensualnym odbiorze świata. Zadanie to 
jest przy okazji manifestacją towarzyszącego nam pragnienia, by romantycznego 
dziedzictwa nie oddawać jedynie we władanie narodowego imaginarium. To, co nas, 
jak pisał Miłosz, „podskórnie definiuje” 13, pragniemy odzyskać dla siebie – w lek-
turze nawiązań i kontekstów. 

Olga Zakolska

To, co Opacki mówił o Mickiewiczowskiej Świtezi: 

Znany, rodzinny, prowincjonalny świat. I nagle – w jakimś swoim miejscu, w jakimś migotliwym 
momencie czasu – taki nowy, taki nieznany, niespodziewany, jakby widziany po raz pierwszy! Inny 14.

– zaskakująco trafnie opisuje również Prawiek. Nieco inna niż w Opowieściach 
galicyjskich, ale wciąż tak samo sprofilowana: najbliższa okolica.

Granic Prawieku strzegą archaniołowie: Rafał, Gabriel, Michał i Uriel. Być może, 
to dzięki ich ochronie Ruta wierzyła, że owe granice wyznaczają jednocześnie obręb 
świata, a ich przekroczenie jest niemożliwe. Archaniołowie nie obronili jednak 
Prawieku przed najazdem kolejnych wojsk, podobnie jak anioł zesłany przez Boga 
nie obronił mieszkanek Świtezi. Traumatyczne doświadczenia wojenne sprawiły, 
że Ruta straciła wiarę w nieprzekraczalne granice Prawieku. 

W Prawieku nie ma wyraźnej opozycji między sacrum a profanum, mimo to jego 

13 Cz. M i ł o s z, O autonomii literatury polskiej. „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 18, s. 18.
14 I. O p a c k i, „W środku niebokręga”. O „Balladach i romansach” Mickiewicza. W zb.: Mickiewicz 

w „Pamiętniku Literackim”. Przedm., wybór, oprac. S. R o s i e k. Gdańsk 2011, s. 196.
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przestrzeń nie jest jednorodna, a jej poszczególne części różnią się stopniem inten-
sywności sacrum. 

Bóg jest w każdym procesie. Bóg pulsuje w przemianach. Raz jest, raz jest go mniej, ale czasem 
nie ma go wcale. Bóg bowiem przejawia się nawet w tym, że go nie ma. [T 130]

Bóg Prawieku nie jest wszechmocny i nieomylny – to Bóg młody, niedoświad-
czony i zdarza mu się popełniać błędy. Prawiek jest miejscem, w którym istoty 
Boskie bywają zrównane z innymi bytami, a ich boskość często jest ignorowana – 
jak wówczas, gdy Florentynka prosi Matkę Boską Jeszkotlowską, by ta na chwilę 
przypilnowała jej psa – lub kwestionowana, jak podczas rozmowy Iwana Mukty 
z Izydorem. Okazuje się jednak, że świat bez Boga charakteryzowałaby „tymczaso-
wość”, ponieważ to właśnie świadomość Jego istnienia sprawia, iż przyroda nie jest 
tylko rytmiczną maszyną, życie zaś nie jest dziełem przypadku. Dopiero wyobraże-
nie sobie Boga poza kategorią płci pozwoliło Izydorowi zrozumieć naturę Boga jako 
istoty przyjmującej cechy każdej rzeczy, zdarzenia i czasu, a także wyjaśniało nie-
przewidywalność i sprzeczność Boskiego zachowania.

Przedmioty, zwierzęta, ludzie, zjawy i bóstwa w Prawieku znaczą tyle samo; 
często również zaciera się granica pomiędzy nimi. Można to dostrzec już w począt-
kowym opisie Prawieku, gdy las odbija „swoją zarośniętą twarz” (T 6) w wodach 
przepływającej przez niego rzeki Czarnej.

Pod Prawiekiem rośnie grzybnia będąca „życiem śmierci, życiem rozkładu, 
życiem tego, co umarło” (T 188). Nie jest ona ani rośliną, ani zwierzęciem i charak-
teryzuje ją nieśmiertelność. Grzyby wyrastające ponad powierzchnią ziemi są ska-
zane na zniszczenie lub wygnane z królestwa. Tylko Ruta wie, gdzie pulsuje serce 
grzybni, dziewczyna lubi kłaść się pomiędzy muchomorami, które są strażnikami 
grzybni, i przyglądać się naturze w jej najdrobniejszych szczegółach. Po wyjeździe 
z Prawieku Ruta przyjmuje imię Amanita Muscaria, oznaczające właśnie mucho-
mora czerwonego.

Poczęciu Ruty towarzyszyła transgresja, gdy arcydzięgiel rosnący przed chału-
pą Kłoski przemienił się pewnej nocy w jasnowłosego młodzieńca. Odwrotna prze-
miana: ludzi w rośliny, występuje również w balladzie Świteź Mickiewicza, gdy na 
wezwanie mieszkanek Świtezi Bóg przemienia je w zioła. 

Przyroda Prawieku jest poddawana ciągłej interpretacji, a jej opisy zależą od 
odczuć i spostrzeżeń oglądającego. Pewnej nocy Florentynka dostrzegła w oczach 
psów odbijający się księżyc. Ten widok bardzo ją poruszył: 

Było w tym niebo i dwa księżyce. Była rzeka – zimna, radosna. Były domy – pociągające i straszne 
zarazem. Linia lasu – widok pełen dziwnego podniecenia. Na trawie leżały patyki, kamienie, liście wy-
pełnione obrazami, wspomnieniami. Obok nich – biegły jak ścieżki smugi pełne znaczeń. Pod ziemią – 
ciepłe, żywe korytarze. Wszystko było inne. Tylko zarysy świata pozostały te same. [T 62]

Fragment ten nieuchronnie przywołuje na myśl balladę Mickiewicza Świteź 
i znajdujący się tam opis księżyca odbijającego się w tafli jeziora:

Jeżeli nocną przybliżysz się dobą 
I zwrócisz ku wodom lice, 
Gwiazdy nad tobą, i gwiazdy pod tobą, 
I dwa obaczysz księżyce. 
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Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
Pod niebo idzie równina,
Czyli też niebo swoje szklanne stropy 
Aż do nóg twoich ugina:

Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,
Dna nie odróżnia od szczytu, 
Zdajesz się wisieć w środku niebokręga,
W jakiejś otchłani błękitu 15. 

Warto zauważyć, że oba fragmenty są opisem rzeczywistości jednocześnie zna-
nej, ale także magicznej i wymykającej się logice. To właśnie spoglądając na księżyc 
odbijający się w oczach psa, Florentynka zrozumiała, że – według ludzkich kryteriów 
– zwariowała. Gdy nauczyła się ona rozmawiać z psami i kotami, zorientowała się, 
że to, co wyobrażały sobie zwierzęta, nie było tak zwarte i konkretne jak mowa 
ludzi, brakowało temu refleksji. Potrafiły one jednak przyjmować rzeczy takimi, 
jakimi je widzą; bez „ludzkiego oddalenia” (T 63).

Podobnie jak Karusia z Romantyczności – Florentynka dostrzega to, co dla 
większości ludzi jest niedostępne, ponieważ próbują oni racjonalizować rzeczywi-
stość. Rozumie to również córka dziedzica Popielskiego. W rozmowie z Misią defi-
niuje ona szaleństwo ojca jako „bezpiecznik normalności”, który „weźmie na siebie 
te wszystkie kawałki szaleństwa, jakie nosimy w sobie” (T 264).

Świat Prawieku zaludniają także postacie fantastyczne. W stawie mieszka To-
pielec Pluszcz – dusza chłopa alkoholika, który się utopił. Jego uwięziona w pijanym 
ciele dusza, nie rozgrzeszona, nie potrafi odnaleźć drogi do Boga. Znajduje się 
w stanie zawieszenia, nie mogąc liczyć na współczucie i zrozumienie ani ze strony 
żywych, ani martwych. Tak jak duch Maryli z ballady To lubię, błąka się, odbywa-
jąc karę za uczynki popełnione za życia. 

W Prawieku nie mierzy się życia jego intensywnością, ale trwałością: 

Ludzie myślą, że żyją bardziej intensywnie niż zwierzęta, niż rośliny, a tym bardziej – niż rzeczy. 
Zwierzęta przeczuwają, że żyją bardziej intensywnie niż rośliny i rzeczy. Rośliny śnią, że żyją bardziej 
intensywnie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwanie jest bardziej życiem niż cokolwiek innego. [T 47]

Obiektami o szczególnym znaczeniu w powieści są młynek do kawy, który Mi-
chał przywiózł z wojny, a także młyn, w którym pracował. To właśnie biały młyn 
dostrzegł Michał z oddali, gdy po latach wracał z wojny, kiedy zaś wraz z Genowe-
fą opuszczali Prawiek, „młyn świata stanął” (T 171). „Idea mielenia”, urzeczywist-
niana przez młynek do kawy, symbolizuje transformację, cykliczność, ale też 
trwałość świata. Przemiał młyna jest podstawą przetrwania, to właśnie do młyna 
przychodzi głodna Kłoska, szukając jedzenia. 

Prawiek jest również opowieścią o społeczności i relacjach między ludźmi. Pra-
wiekiem rządzą jasno wyznaczane reguły, normy moralne i prawa, a osoby nie 
dostosowujące się do nich żyją poza społecznością. Prawiek wydaje się miejscem 
zwyczajnym, realnym, kolejną polską wsią uwikłaną w historię i żyjącą losami 
swoich mieszkańców. Jest jednocześnie miejscem magicznym, w którym fantastycz-
ne postacie i zjawiska stają się częścią codziennego świata. 

15 M i c k i e w i c z, op. cit., s. 58.
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Prof. Marta Piwińska

Wydobyła pani centrum symboliczne tej powieści: młyn i młynek, ukazała ich 
związek z czasem. Bardzo słusznie, wszyscy się chyba zgodzimy. Ja bym jeszcze 
dodała związek młyna z mąką, chlebem – tak ważny w czasie wojny i głodu. Mito-
logia chleba, sacrum chleba jest bardzo swojskie, a może nawet szerzej, słowiańskie. 
Młynek do kawy odsyła także, może, do prywatnej mitologii autorki? To by mnie 
bawiło – podobne zabawy i prywatne mitologie, wiązanie prywatnego z wielką sym-
boliką nie były obce romantykom. 

Ukazała pani dwoistość przestrzeni w Prawieku, warstwę magiczno-fantastycz-
ną, ową mieszaninę wyobrażeń chrześcijańskich i ludowo-magicznych. Mickiewicz 
ją nazywał „cudownością”. Oczywiście, te wyobrażenia są stylizowane, literatura 
nie jest zapisem folkloru. Romantycy też stylizowali, wiemy skądinąd, że spora 
część mitologii słowiańskiej jest tworem romantycznym. Nie do końca rozwiązała 
pani całą symbolikę i dobrze. Interpretacja musi być otwarta, nie na wszystkie 
pytania da się odpowiedzieć. 

W Prawieku jest trochę jak w Świteziance u Mickiewicza, gdzie narrator mówi 
wprost: „Kto jest dziewczyna? – ja nie wiem” 16. Są w tej prozie zawieszenia tzw. 
zdrowego rozsądku, są pozorne sprzeczności wynikające ze współistnienia wielu 
warstw. A Olga Tokarczuk celowo nie jest narratorką wszystkowiedzącą.

Dwie postacie w tej powieści usiłują pojąć, uporządkować świat i życie: Izydor, 
maniacko wyliczający wszystkie czwórki bytu (pewne wzory dałoby się znaleźć 
u mistyków, o czym Olga Tokarczuk wie), oraz Dziedzic. Dziwna gra, którą mu 
ofiarował stary rabin, wydaje się grą z całym światem i z Bogiem... Przyznaję jednak, 
że choć intuicyjnie chwytam, o co chodzi, zasada owej gry nie jest dla mnie jasna. 
Bo może wcale nie ma być? Romantycy w takich wypadkach mówili: „to jest nad 
rozum człowieczy”. Współcześni zdają się traktować to podobnie... Przekroczenie 
racjonalizmu. Wspominaliście o tym. W dalszych planach mamy dyskusję na temat 
irracjonalizmu.

Czytaliśmy różne głosy współczesnej krytyki o tej prozie. Na chwilę chcę się 
zatrzymać na dwóch zarzutach. Pierwszy, że ta proza stanowi imitację realizmu 
magicznego. Drugi, że nie ma w tej prozie historii. Jak to: nie ma? Jest w Prawieku 
wojna – pierwsza i druga – w całej okropności.

Zarys sagi rodzinnej (matrylinearnej; chodzi wciąż o rodzinę Misi), zawarty w tej 
powieści, wydaje się pisany jakimiś elementarnymi znakami ludzkiej egzystencji: 
dom, młyn i chleb, narodziny dzieci, podstawowy rytm życia, dzieciństwo, młodość, 
starość, śmierć. Jest także wyraźny – i elementarnie mityczny, by tak rzec – podział 
na bezpieczną wieś oraz tajemniczy, niebezpieczny las. Las to sfera wykluczonych 
(ale swojskich wykluczonych), sfera czarów, erosa, topielców, zbójców, upiorów, zła 
i tajemnicy. Oba te światy zresztą stale się spotykają, zwłaszcza w czasie wojny, 
gdy tak samo głodne są i wieś, i las... Wydaje mi się, że na historię patrzy autorka 
poprzez owe elementarne znaki.

Nie jest to, oczywiście, jej wynalazek, jednak proza Tokarczuk jest bardzo 
sugestywna, bardzo „naturalna” (cokolwiek to znaczy). Historia została ukazana 

16 A. M i c k i e w i c z, Świtezianka. W: Dzieła, t. 1, s. 65.
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tam odmiennie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni: jest historia, lecz nie 
ma polityki. Nie tylko opcji politycznej autorki, ale polityki w ogóle. Podobnie chy-
ba wygląda to u Stasiuka. U niego komplikacja polega na tym, że pisze on o dużo 
bliższych czasach, silnie nacechowanych politycznie. I to, jak sądzę, stanowi jed-
ną z cech charakterystycznych tej literatury, to jest owa „inność” czy też nowość, 
której szukamy.

Czy polscy pisarze naśladują realizm magiczny? Są pewne podobieństwa. Tu 
wypadałoby wejść bliżej w genealogię realizmu magicznego. Autorzy południowo-
amerykańscy, tacy jak Marquez i Carpentier, wprost piszą o swoich związkach 
z paryskim surrealizmem czasów międzywojennych czy też – jak Carpentier w Świę-
cie wiosny – o surrealistycznym powrocie romantyzmu. Zauważyliście, jak często 
profesor Maria Janion ilustruje teksty o romantyzmie ikonografią surrealistyczną. 
Ma, oczywiście, rację. Romantyzm wyrażał się przede wszystkim w muzyce, o tym 
już była mowa, i w literaturze. Był tylko jeden Gaspar Dawid Friedrich... Odkryli 
go zresztą i pokochali surrealiści. Sztuki plastyczne „nadrobiły” swą nieobecność 
albo: wykorzystały szanse, jakie daje romantyzm, szanse magiczności, tajemnicy, 
ironii, dopiero w Dwudziestoleciu międzywojennym. Do Polski w tym czasie surre-
alizm prawie nie docierał, polskich artystów interesował raczej futuryzm. Pierwsza 
fala surrealizmu u nas to epoka młodego Mrożka, którego ilustrował – bardzo 
surrealistycznie – Daniel Mróz. Droga magicznego realizmu, poprzez surrealizm do 
romantyzmu, jest nieco okrężna – przez paryskie awangardy. Nasi współcześni 
pisarze nie muszą sięgać po magię, legendy i czary takim sposobem. Nawiasem, 
przypomnę, że fantastyka to zapowiedziała – Sapkowski korzystał ze słowiańskiej 
mitologii (i jej zaplecza) już w opowiadaniach zapowiadających sagę o Wiedźminie. 
Współcześni twórcy czerpią, bardzo mądrze, z pierwszej ręki i z rodzimych pokładów. 
O echach romantycznej ballady w Opowieściach galicyjskich Stasiuka pisał Jan 
Błoński 17, myśmy to czytali i poszliśmy tym śladem.

Z obowiązku pedagogicznego przypomnę wam, że wprawdzie nie ma czegoś 
takiego jak romantyczna ars poetica, ale romantycy stworzyli własną filozofię sztu-
ki. Wiecie dobrze, że np. fragmentaryczność i cykliczność nie są tylko wskazówka-
mi formalnymi. Jako kontekst naszych rozważań o współczesnej prozie istotne 
wydaje mi się, co następuje:

– romantyczny postulat wydobywania (i kreowania) kolorytu lokalnego, rodzi-
mości, swojskości. W dalszej perspektywie prowadzi to do określenia i kreowania 
narodowej sztuki. Mówiliśmy o tym przy Maurycym Mochnackim; 

– romantyczny postulat odkrywania (i kreowania) „cudowności” w zwyczajności, 
niezwykłego w zwykłym, magicznego w swojskim. Pięknie to wydobyła w swej in-
terpretacji pani Zakolska. Dodam, że pamiętając o pierwszym postulacie, łatwo 
zauważyć, jak odmienna jest w literaturach romantycznych owa mieszanina cu-
downości ze swojskością: miejski pejzaż, kupcy, rzemieślnicy, artyści i studenci 
u E.T.A. Hoffmanna. Wiejsko-leśny pejzaż Ballad i romansów. Garnizon wojskowy, 
pojedynki, gra w karty u Puszkina czy Lermontowa. Inna zwykłość, więc inna nie-
zwykłość. Fantastyka, a nawet demonizm mają także silny koloryt lokalny;

17 J. B ł o ń s k i, Góry, ludzie i upiory. „Książki” nr 12. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 1995, nr z 6 XII. 
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– kolejny romantyczny postulat, wprost sformułowany przez Fryderyka Schle-
gla w Mowie o mitologii: 

Brakuje, twierdzę, naszej poezji takiego ośrodka, jakim dla starożytnych była mitologia. [...] Dodam 
jednak, że nie jesteśmy daleko od tego, aby ją mieć, albo raczej, że nadchodzi czas, kiedy powinniśmy 
poważnie przyczynić się do jej wyłonienia 18. 

Tę mitologię, wyłonioną „z najgłębszych głębin ducha”, lecz nawiązującą „do 
tego, co najbliższe, najbardziej żywotne w zmysłowym świecie”, miała stworzyć 
romantyczna sztuka. Chyba się zgodzicie, że stworzyła. Na patriotyczno-powstań-
czą siłę fatalną polskiego romantyzmu można spojrzeć także w tej perspektywie, 
jako na nową mitologię, wykreowanie nowożytnego sacrum, ale to już temat osob-
ny. Na marginesie dodam, że współczesny feminizm stawia sobie podobne zadanie 
kreowania nowej mitologii – m.in. poprzez pisanie na nowo baśni i mitów.

Jeśli spojrzymy na teksty – oraz interpretację – uwzględniając przypomniane 
przed chwilą postulaty, okaże się, jak blisko naszej współczesnej prozie do roman-
tyzmu. Niepotrzebne nam wudu, mamy dziady... Poważnie: odnoszę wrażenie, że 
proza, o której mówimy, wiąże się nie tyle z realizmem magicznym, co z częścią 
przemiany kulturalnej, jakiej ów realizm jest znakiem czy zapowiedzią. Zjawisko 
wydaje się szersze. Chyba w całej kulturze współczesnej nadeszła fala silnej emo-
cjonalności: gniewu, rozczarowania, tęsknoty. Czuć jakieś wrzenie, które dotyczy 
wielu sfer życia, nie opiera się, chyba, na jednorodnej ideologii i daje coraz silniej-
sze sygnały w sztuce. Symptomem tej fali wydaje mi się np. zatarcie granicy między 
tzw. nurtem głównym a fantastyką (fantastyka zaś to nie tylko baśnie płaszcza 
i szpady, także wizje katastroficzne, technologiczne, socjologiczne, dziwnych i strasz-
nych społeczeństw przyszłości – oby nie były prorocze...). Nie podejmuję się stawiać 
diagnozy całej współczesnej kulturze, zresztą o tym wrzeniu coraz częściej jest 
mowa. Mogę tylko powiedzieć, że kto się zajmuje wiekiem XIX, łatwo dostrzega 
podobieństwa współczesnej krytyki kultury do romantycznej jej krytyki.

Wracając do naszych autorów. Oni czerpią z rodzimych źródeł. Czerpią jednak 
co innego niż dawniej. Mam wrażenie, iż za mało się docenia prace polskich histo-
ryków literatury. Przez ćwierć wieku zrobili wiele, by wskazać, że w „paradygmacie 
romantycznym” zawiera się o wiele więcej niż patriotyzm i mesjanizm, że Mickiewicz 
napisał nie tylko trzecią część Dziadów, ale jeszcze drugą, pierwszą i czwartą, co 
nareszcie wystawiono. Z waszej inicjatywy byliśmy na przedstawieniach dramatu 
Mickiewicza: w reżyserii Radosława Rychcika i Michała Zadary, który zaprezentował 
po kolei każdą z części. Aż tyle – tak innych niż dotąd – spektakli Dziadów dawno 
nie pokazywano, w dodatku wyreżyserowali je twórcy trzydziestoparoletni, czytają-
cy tekst Mickiewicza przez swoją nowoczesną wrażliwość. Teatr jest bardzo czułym 
medium tego, co „wisi w powietrzu”, i chyba reaguje najszybciej. O tym pomówimy 
osobno. 

18 F. S c h l e g e l, Mowa o mitologii. Przeł. W. K r z e m i e n i o w a. W zb.: Manifesty romantyzmu 
1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór tekstów, oprac. A. K o w a l c z y k o w a. Warszawa 
1975, s. 149–150. 
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Arkadiusz Doktór

Niewątpliwie istnieją podobieństwa między romantykami a grupą pisarzy, czy też 
pokoleniem literackim, do którego należy Andrzej Stasiuk: i jedni, i drudzy rozpo-
czynali swoją działalność literacką, gdy w Europie dokonywały się wielkie ruchy 
historii; debiuty obydwu grup następowały po okresach, w których dominującą 
rolę w literaturze odgrywała twórczość – mówiąc najogólniej – oparta na racjonali-
zmie. Ten związek między nimi jest jednak znacznie bardziej podskórny i silniejszy 
niż owe wymienione przed chwilą przesłanki. Najbardziej idzie tu o pewien wspól-
ny dla obydwu okresów powiew wolności, kryzys lub upadek starych porządków, 
o potrzebę demokratyzacji. W takiej aurze – zarysowanej nieco schematycznie dla 
celów retorycznych – powstają Opowieści galicyjskie Andrzeja Stasiuka, Prawiek 
Olgi Tokarczuk, ale także kiedyś, przed laty, Ballady i romanse Adama Mickiewicza.

W Opowieściach galicyjskich tytułowy bohater w otwierającym cykl opowiada-
niu Józek obdarzony jest przez narratora epitetem „ostatni”: „Czterdzieści parę lat, 
twarz lisa przechery i ciało wyschnięte na wiór. Ostatni traktorzysta w PGR, bo 
traktor też ostatni, a nowych już nie będzie” (S 5).

Jakżeż jednak inna jest u Stasiuka relacja między narratorem a „ostatnim” 
Józkiem, inna od tego, co znamy z Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, gdzie tak-
że spotykamy się z tym określeniem. W tym drugim przypadku świat „ostatnich” 
postaci i zdarzeń jest spójny z wartościami, które reprezentuje opowiadający. Nar-
rator w opowiadaniu otwierającym Opowieści galicyjskie to tylko obserwator, bar-
dzo przy tym zdystansowany 19. Fascynuje go postać Józka, opowiadający próbuje 
dotrzeć w głąb jego świata, doszukać się jakiegoś sensu w egzystencji beskidzkiego 
traktorzysty, być kimś w rodzaju kronikarza „ostatniości”. Narrator nie należy 
jednak do tej rzeczywistości i ma się wrażenie, że porusza się on po terenie dla 
siebie egzotycznym, obcym, w dużej mierze nieprzeniknionym i tajemniczym. Jego 
relacja równie dobrze mogłaby być opisem podróży po odległym afrykańskim czy 
azjatyckim kraju. Egzotyczność Józkowego świata dostrzegają też zresztą jego sło-
waccy koledzy, wybuchając śmiechem na widok sprzętu polskiego traktorzysty: 
„Tamci kosili czerwonymi zetorami, wytłumiona kabina, radio w środku, XXI wiek. 
Gdy zobaczyli Józkowy wrak, nie mogli ze śmiechu się pozbierać” (S 12).

Szukając wyjaśnienia dla obserwowanego przez siebie fenomenu, narrator 
wspomaga się pojęciami związanymi z Biblią. Józek żyje w świecie, który tak na 
dobrą sprawę jeszcze nie zaistniał, jeszcze nie został stworzony. Pojęcia chaosu, 
czasu, gdy grzechu nie było, są próbą, chyba nawet dosyć rozpaczliwą, dotarcia do 
sensu istnienia beskidzkiej wioski wraz z jej mieszkańcami. Nadają one także opi-
sywanemu światu charakter mityczny. To jednocześnie bardzo odróżnia rzeczywi-
stość Opowieści galicyjskich od tej znanej z Ballad i romansów czy Dziadów części 
drugiej. Odróżnia w tym sensie, że w utworach Mickiewicza świat jest już stworzo-
ny, w pełni ukształtowany, funkcjonują w nim doskonale pojęcia dobra i zła. Jest 
jeszcze jeden ważny kontekst, czyli romantyczne poczucie życia w zamęcie i chaosie, 
na przełomie epok. Wystarczy przeczytać Odę do młodości... Trudno porównywać 

19 O tym dystansie pisze też T. P i n d e l  w swojej książce Realizm magiczny. (Przewodnik praktyczny) 
(Kraków 2014, s. 120–123).
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kosmiczny patos i ogromne nadzieje Mickiewicza z melancholijną ironią Stasiuka, 
kiedy np. obserwujemy wiejski sklepik. I choć nadziei trudno może doszukać się 
u Stasiuka, to jednak pewna analogia z klimatem Ody istnieje. Tę świadomość 
życia na przełomie epok, u końca starego świata, w zamęcie i chaosie mieli także 
inni romantycy – wystarczy przywołać kilka nazwisk: Chateaubriand, Musset, no 
i Krasiński w Nie-Boskiej komedii.

Opisywane w balladach Mickiewicza społeczności mają wykształcone mecha-
nizmy grupowych zachowań, mocno osadzone w tradycji, zarówno tej chrześcijań-
skiej, jak i ludowej. Wiejska gromada w drugiej części Dziadów świetnie wie, w ja-
kim celu zbiera się co roku. Bohater Opowieści galicyjskich, Kościejny, sam musi 
zorganizować sobie obrzęd dziadów. Współmieszkańcy nie potrafią mu pomóc. 
Bezradni są też Rudy Sierżant – przedstawiciel świeckiej władzy – oraz katolicki 
ksiądz. Działania wszystkich postaci pełne są przypadkowości i prowizorki. Nawet 
nie potrafimy ocenić, czy tradycja umarła, czy powstaje nowa, czy może w ogóle 
jest zbędna dla tej galicyjskiej społeczności. W Balladach i romansach perypetie 
postaci budzą silne emocje narratora lub świadków zdarzeń. Wobec losu obłąkanej 
bohaterki Romantyczności nie pozostają obojętni ani ludzie z miasteczka, ani przed-
stawiciel „szkiełka i oka”. Przeżywają i komentują jej zachowania. Historia Kościej-
nego nie wywołuje tak silnego zaangażowania. Życie społeczne w utworze Stasiuka 
wydaje się ułomne, jest miazgą pozbawioną elementów nośnych, brak mu szkiele-
tu, zarówno moralnego, jak i organizacyjnego. Nawet postać Władka, pioniera 
prowincjonalnego kapitalizmu, nie jest w stanie zmienić tego wrażenia. Jego dzia-
łalność opisuje narrator odwołując się do pojęcia – trochę śmiesznego – cudu i nie 
szukając dla niego racjonalnego wyjaśnienia. Czytelnik wie, co się dzieje i jaka 
zmiana się dokonuje, wieś – niekoniecznie. 

Romantycy poszukiwali niezwykłych postaci, niecodziennych, potężnych wy-
tworów natury, wydarzeń, które nadawały kierunek historii. Byli mocno osadzeni 
w czasie, wtedy kiedy sięgali po różne fakty z przeszłości bliższej i dalszej, podczas 
opisywania teraźniejszości i planowania swoich wypraw w przyszłość. Opowieści 
galicyjskie możemy na pewno uznać za wyraz ech i tęsknot do romantyczności 
w kulturze. Wspominałem na początku tej wypowiedzi, że punkt wyjścia obydwu 
grup był podobny. Efekt końcowy jest różny. Utwór Stasiuka pokazuje koniec pew-
nego świata, lecz nie wydaje się, by autor był w stanie zaproponować na to miejsce 
cokolwiek nowego: żadnej atrakcyjnej ideologii czy religii, żadnego pomysłu na 
zbudowanie pożytecznego społecznie porządku. Świat Stasiuka jest światem funk-
cjonującym na granicy chaosu i stwarzania, jakby Bóg nie zdecydował jeszcze, co 
ma być dalej. Bohaterowie są w części jak mityczni herosi, w części jak niezbyt 
udane plastikowe podróbki.

Katarzyna Buszkowska

Co warte podkreślenia przy okazji Opowieści galicyjskich, to fakt, że Stasiuk za ich 
pośrednictwem próbował wniknąć w świat, w którym chciał się zakorzenić. Wejść 
w niego na prawach dziecięcego zachwytu, naiwności, tak by zadziałać na emocje. 
Powiedzielibyśmy, że to postawa, która „chłonie rzeczywistość”, ale to tak napraw-
dę sprytny zabieg pisarski: ustawić narratora w roli słuchacza, choć w rzeczywi-
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stości jest on opowiadaczem – i to takim opowiadaczem, który za pomocą słów 
próbuje dać nam namiastkę magii. To magia w Opowieściach jest sensotwórcza. 
To, co obserwujemy w atmosferze odchodzenia, obumierania, przemijania, właśnie 
w opowieści i poprzez opowieść odradza się. Geografia i topografia tej prozy, ope-
rująca metaforami (by przywołać kilka: „ciężka czarna mapa nocy, niski strop 
świata” áS 111ñ; „chmury nad Żłobiskami dalej kreśliły swoje zawijasy. Chwilami 
ich krawędzie przypominały ogniste trzaśnięcia z bicza” áS 117ñ; „gdy ukośne pro-
mienie porywają jak magnes wszystkie widzialne rzeczy – wtedy chmury są lustrem 
świata i można w nich zobaczyć wszystko jak na wielkim ekranie” áS 117–118ñ), 
kryje w sobie pewną siłę oddziaływania, która zawiera się w niemieckim słowie 
„Landschaft”, co w polskim wyrazy „krajobraz” czy „pejzaż” oddają jedynie powierz-
chownie. W obrazie przyrody, opisanym przez Landschaft, a wyśpiewywanym 
w niemieckich Lieder (romantycznych pieśniach), mieści się i tajemnica, i sens, 
i harmonia, i prostota, i pewna melancholia – to wszystko, co człowiek utracił bądź 
traci, a co ma w sobie ukazaną w Księdze Rodzaju moc stwarzania, wyłaniania się 
z chaosu. Dlatego w opisie u Stasiuka to zmysły obserwacji i słuchu są kluczowe; 
to one uczą wrażliwości na detal. W tym kontekście wyjątkowo ważne jest opowia-
danie zatytułowane Miejsce – tu doświadczamy epifanii, tu dowiadujemy się, że to, 
co zniknęło, istnieje (chyba wyraziściej i chyba bardziej znacząco) w opowieści 
i dzięki tym, którzy opowiadają. Strażnikiem czasu i pamięci będzie na stałe u Sta-
siuka – w Opowieściach galicyjskich pojawia się po raz pierwszy – babka. Pokazana 
zawsze nieco w oddali, zawsze funkcjonuje gdzieś na granicy świata żywych i umar-
łych albo – precyzyjniej – poza tą granicą. Jakby na innych zasadach. W Grochowie 
Stasiuk opisze to najbardziej jednoznacznie: 

babka wierzyła w duchy. I to nie żadną tam strachliwą albo wyrozumowaną wiarą, jaką zyskuje się 
dzięki okazjonalnym kontaktom z zaświatami, dzięki snom albo przywidzeniom – nie, nic z tych rzeczy. 

Zasiadała w kącie, na łóżku zasłanym wełnianą kapą, za plecami mając błękitno-zielony pejzaż 
z dwoma jeleniami u wodopoju, z którego żółte i subtelne światło lampy wyłuskiwało jedynie srebrzystą 
biel wody, i opowiadała 20. 

To, co znaczące i powtarzalne w prozie Stasiuka: to właśnie opowieści babki 
jako ślady sekretnej magii ukrytej w strukturze świata i pejzaż ze szczególną grą 
światła – będący także znakiem pewnej tajemnicy; jakby jakiejś prawdziwszej, 
pełniejszej opowieści. I to babka ma dar widzenia tego, co zakryte dla reszty. 

Dodajmy też, że Opowieści rozgrywają się w trzech planach. Pierwszy to plan 
końca świata, rozpadu, ruin PRL-u, drugi to plan iluminacji – chwilowych przebły-
sków, rozjaśnień, zawsze poza „tu i teraz”. I wreszcie trzeci plan opowieści – fabuł 
ziemskich, gdzie wszystko dzieje się pomiędzy końcem a iluminacją. 

Podobnie jak Mickiewicz w Balladach i romansach – Stasiuk w Opowieściach 
galicyjskich podważa zaufanie do obowiązującego ładu, pokazuje nam swojski świat 
rozpięty między realnością a cudownością. Poprzez grę kontrastów i zaskoczeń, 
a także poprzez wielowymiarowość bytu i rzeczywistości opowieść pełni funkcję 
poznawczą. Po co przedstawia ten świat? Czy wystarczy nam odpowiedź: zajmuje 

20 A. S t a s i u k, Grochów. Wołowiec 2012, s. 8. 
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się nim, żeby pobyć w tym miejscu, ocalić je, wtajemniczyć nas w coś, co istnieje 
poza racjonalnym spojrzeniem? 

To samo pytanie nasuwa się w przypadku innego – dużo bardziej bezpośred-
niego – nawiązania do balladowego cyklu Mickiewicza, czyli w przypadku animo-
wanej opowieści Kamila Polaka o Świtezi. Ten 20-minutowy film młodego twórcy 
(rocznik 1980) znalazł się w konkursie filmów krótkich na festiwalu w Berlinie 
w 2011 roku. Polski tytuł to Świteź, angielski The Lost Town of Switez (Zaginione 
miasto Świteź). Wspominam o tym dlatego, że Mickiewicz przedstawia Świteź przede 
wszystkim jako jezioro, w którym zaklęta jest tajemnica przeszłości. Właśnie owo 
jezioro i otaczającą je przyrodę określa się „najbliższą okolicą”. U Polaka Świteź to 
zaginione miasto. I to – w świetle ballady Mickiewicza – także jest prawda. Takie 
małe przesunięcie akcentów pokazuje naszą nowoczesną wrażliwość mieszkańców 
miast, tak więc to krajobraz miejski stanowi obecnie swojski świat, bliską okolicę. 
To jest nasz Landschaft, jego architektura. I chociaż Polak chciał, żeby była to 
przede wszystkim opowieść o walce dobra ze złem, a nie opowieść polityczna, to 
poprzez postawienie akcentu na tym, że jest to historia średniowiecznego miasta, 
niejako na powrót wyłania się w lekturze najazd Rusi na Litwę za panowania księ-
cia Mendoga. 

Narracją filmu Polaka rządzą podwójność świata i kontrasty. Polak mówił 
w jednym z wywiadów: 

Chciałem zrobić film rozpięty między minimalizmem a rozmachem. W animowanej adaptacji lite-
ratury to, co zostało wykreowane, widzimy jakby dwukrotnie. Jakby ten stworzony sztucznie świat 
bardziej istniał 21.

Niezwykły jest sposób, w jaki Polak snuje historię. To film, w którym nie pada 
ani jedno słowo, opowiada się za pomocą obrazów (inspirowanych malarstwem 
Chełmońskiego i ikonografią średniowieczną) oraz muzyki – niewiarygodnie mocnej 
i sugestywnej, skomponowanej przez prawosławną kompozytorkę Irinę Bogdanovich. 
Emocje oddane w tekście Mickiewicza za pomocą słów, u Polaka odżywają za po-
średnictwem obrazu i dźwięku. Dźwięk zdaje się mieć pierwszeństwo, to właśnie 
dźwięki otwierają poszczególne części opowieści, decydują o nastroju, ale spełnia-
ją jeszcze ważniejszą funkcję – tworzą sens tego, co pojawia się na ekranie.

To film zbudowany na przeżyciu, nie na puencie – nie rządzi się logiką wywodu 
(choć – rzecz jasna – obrazy składają się na historię), ale grą emocjonalnych kon-
trastów. Wywołuje rodzaj wzruszenia nie do wyrażenia za pomocą słów – jakby to, 
co za słowami stoi, było bardziej pierwotne i miało większą siłę rażenia od nich 
samych (tak zresztą, jak to dzieje się w muzyce romantycznej). „Najważniejsze było 
przeniesienie pierwotnych emocji, jakie czułem, czytając tekst Mickiewicza” – mó-
wił Polak. Chodziło o uniesienie, uwolnienie, oczyszczenie, które wywołuje ballada 
– dodawał 22.

21 T. S o b o l e w s k i, Animowana „Świteź”. Rozmowa z reżyserem. „Gazeta Wyborcza” 2013, nr z 12 IV. 
Na stronie: http://wyborcza.pl/1,75475,13720845,Animowana_Switez_rozmowa_z_rezyserem.html 
(data dostępu: 30 VII 2015).

22 Ibidem.
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Prof. Marta Piwińska

Jedną z rzeczy, jakie najbardziej podobają mi się u młodych pisarzy, którymi się 
zajmujemy – Andrzeja Stasiuka czy Olgi Tokarczuk – jest to, że można u nich od-
naleźć owe echa i tęsknoty, nastroje, wątki, chwyty artystyczne romantyzmu, 
jednak oni nie używają romantycznej frazeologii. Nie kradną słów. Opowiadają 
czasem historie podobne, ale własnym językiem. 

To nie są związki tekstu z tekstem, choć Stasiuk czasem się zabawia, pisząc 
„ostatni traktorzysta na ostatnim traktorze...” i wpisując w Opowieści fatalną mi-
łość i upiory. Nie musiał czytać na świeżo Ballad i romansów; wystarczyło, że 
pamiętał je ze szkoły. Wystarczyło, że zostały napisane. Szukając we współczesnej 
kulturze tych ech, dokopujemy się do jakiegoś romantycznego fundamentu. I to 
jest bardzo ważne, że ten fundament jest. To daje głębokie zakorzenienie grupie 
młodych twórców wykorzenionych. Polski czytelnik bez wahania rozpozna: to jest 
literatura polska. I nie ma w tym ograniczenia, prowincjonalności, wręcz przeciw-
nie – to jest literatura pewna siebie, właśnie dzięki temu, że ma oparcie w tym, 
wydobytym przez nas, własnym fundamencie. On pozwala tym pisarzom iść dalej 
z „halucynacyjną pewnością talentu” 23 – jak o Stasiuku napisał Jan Błoński – i nie 
popadać w rozproszenie. Mamy więc do czynienia z dość głęboko ukrytym zwor-
nikiem wewnętrznym. 

A b s t r a c t

MARTA PIWIŃSKA, KATARZYNA BUSZKOWSKA, OLGA ZAKOLSKA, ARKADIUSZ DOKTÓR 
Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw

MEMORIES AND ROMANTIC YEARNINGS IN POLISH CONTEMPORARY CULTURE ANDRZEJ 
STASIUK’S “OPOWIEŚCI GALICYJSKIE” (“GALICIAN TALES”), OLGA TOKARCZUK’S “PRAWIEK” 
(“PRIMEVAL AND OTHER TIMES”) AND KAMIL POLAK’S “ŚWITEŹ” (“THE LOST TOWN OF 
ŚWITEŹ”) IN THE POETICS OF ADAM MICKIEWICZ’S “BALLADY I ROMANSE” (“BALLADS 

AND ROMANCES”)

Memories, atmosphere and artistic tricks of Romanticism are discernible in the creativity of a number 
of contemporary Polish writers. The authors of the article point at such romantic yearnings in some 
books by Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, as well as in movies by Jan Komasa and by Kamil Polak. 
The object of interpretation are references to the Romantic sensual and imagination discovered in the 
mentioned creativity. The analysis was carried out by simultaneous reading these Romantic works, the 
context of whose seemed close to the modern ones. The authors attempt to settle the problem of the 
mode the Romantic heritage is present in contemporary cultural texts and analyse the judgements 
formulated on the subject in the last few dozens of years. 

The paper is a record of a discussion held at one of a cycle of seminars within the research project 
carried out by professor Marta Piwińska at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of 
Sciences. 

23 Nawiązuję do słów B ł o ń s k i e g o  (op. cit., s. 2), który pisał o Stasiuku tak: „Ucieka [...] jedno-
znacznemu zaszeregowaniu i prezentuje się co rok, co dwa jako ktoś inny, może nie zawsze orygi-
nalny, ale z reguły niespodziewany. Jakby prowadził go – trochę lunatycznie –  talent, którego 
możliwości, co zrozumiałe, nie można od razu ogarnąć i spożytkować [...]”.
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TOPOGRAFIA PAMIĘCI W „TAJEMNICY LORDA SINGELWORTH” NORWIDA

Pamięć pojęta jako pobożność odgrywa tutaj głęboko tajem-
niczą rolę. Nie tylko jedną z cech Jehowy, lecz wprost jego cechą 
najistotniejszą jest to, że zachowuje on niezawodną pamięć „do 
trzeciego i czwartego”, ba, do „setnego pokolenia”; najświętszym 
aktem rytuału jest wymazanie grzechów z księgi pamięci 1.

Cyprian Norwid, pisząc cykl nowel włoskich, przypuszczał, że środki zdobyte dzię-
ki ich publikacji pozwolą mu na upragniony powrót do Italii, tym samym zaś na 
podreperowanie zdrowia, zniszczonego gruźlicą, i rozpoczęcie nowego etapu w życiu 
i twórczości. Poeta marzył o spokojnym pobycie w Nicei, gdzie stałym źródłem za-
robku byłyby udzielane przez niego lekcje akwareli. Stąd też jego ostatnie nowele 
wydają się przesiąknięte tęsknotą, a pieczołowicie odmalowana w nich topografia 
włoskich miast: Bagni di Lucca, Rzymu i Wenecji, jawi się jako nasycone niezwykłą 
intymnością ślady pamięci. W każdym z tych tekstów wybrzmiewa nakaz pamięci. 
W Stygmacie okazuje się ona nośnikiem traumy, która jest piętnem trwale znaczą-
cym charaktery bohaterów. Przymus pamiętania o męczennikach w utworze „Ad 
leones!” zostaje skonfrontowany z przemocą generowaną przez mechanizmy wol-
nego rynku. Dłuto głównego bohatera, zamiast oddawać prawdę dziejów, próbuje 
wyżłobić ją na nowo, zmieniając sztukę w groteskowy fantazmat. W Tajemnicy 
lorda Singelworth cały świat przedstawiony stanowi wcielenie powracającej prze-
szłości – zarówno tej chwalebnej, jak i tej bolesnej, skazanej na zapomnienie, po-
grzebanej pod ulicami, w pokładach brudu i błota. W ostatnim utworze, będącym 
podsumowaniem cyklu włoskiego, odniesienia do historii i historyczności decydu-
ją o konstrukcji świata przedstawionego. Norwidowska Wenecja jest miejscem 
spotkania przeszłości z teraźniejszością. Wszystkie zabytki, ulice, pomniki – cała 
topografia miasta prezentuje intymny krajobraz wspomnień poety.

Wielka historia w nowelach włoskich, a szczególnie w Tajemnicy lorda Singel-
worth, zyskuje wymiar prywatności. Przenika życie bohaterów, wpływając na ich 
tożsamość. Ostatnia z nowel włoskich pozwala czytelnikowi nie tylko zanurzyć się 
w przeszłości. Refleksja historyczna stanowi część głębszych rozważań poety nad 

1 W. H a s s, Gestalten der Zeit. Berlin 1930. Cyt. za: W. B e n j a m i n, Franz Kafka. Z okazji dzie-
siątej rocznicy jego śmierci. W zb.: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Red. Ł. M u s i a ł, A. Ż y-
c h l i ń s k i. Kraków 2011, s. 47 (przeł. A. L i p s z y c).
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kondycją kultury i cywilizacji europejskiej drugiej połowy XIX wieku. Jak bowiem 
stwierdziła Alicja Lisiecka: 

Gdyby w literaturze dwudziestowiecznej szukać przedłużenia linii, którą reprezentowała twórczość 
Norwida w wieku XIX, trzeba byłoby zwrócić się nie do polskiej awangardy poetyckiej i nie do polskiego 
klasycyzmu, ale do Eliota i Valéry’ego. Do poetów historii i do poetów refleksji. Do poetów kultury i po-
etów synkretyzmu stylistycznego 2.

Namysł nad dziejami podporządkował Norwid analizie współczesności. W hi-
storii poeta poszukiwał mianowicie mechanizmów rządzących teraźniejszością 
drugiej połowy XIX stulecia 3 – epoki, która w tej pracy jest rozumiana jako począ-
tek tzw. późnej nowoczesności 4. To problem wymagający głębszego rozpatrzenia, 
niemniej warto zastanowić się, czy refleksja historiozoficzna autora Promethidiona 
nie koncentruje się również na dociekaniu źródeł „wieku kupieckiego” (do którego 
poeta miał stosunek wyraźnie dwuznaczny 5) oraz – w szerszej perspektywie – no-
woczesności, szczególnie w jej dalszej fazie 6. Norwid, jak zauważa Sławomir Rzep-

2 A. L i s i e c k a, Norwid. Poeta historii. London 1973, s. 11.
3 Problem stosunku Norwida do nowoczesności, jak zauważył S. R z e p c z y ń s k i  (Norwid 

a nowoczesność. W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. K u z i a k. Kraków 2009), wymaga 
osobnej rozprawy. Jak dotąd pojawiło się kilka prac, których celem było ukazanie relacji między 
autorem Vade-mecum a różnorodnie rozumianą nowoczesnością: Z. S t e f a n o w s k a, Pisarz wieku 
kupieckiego i przemysłowego. W zb.: Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julia-
nowi Krzyżanowskiemu. Red. M. B o k s z c z a n i n, S. F r y b e s, E. J a n k o w s k i. Warszawa 
1968 (przedr. w: Z. S t e f a n o w s k a, Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993). – 
L i s i e c k a, op. cit. – E. B i e ń k o w s k a, Dwie twarze losu. Nietzsche – Norwid. Warszawa 1975. 
– A. v a n  N i e u k e r k e n, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna 
w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998. – W. R z o ń c a, Norwid a romantyzm 
polski. Warszawa 2005.

4 Pojęcie późnej nowoczesności przejmuję od A. G i d d e n s a  (Nowoczesność i tożsamość. „Ja” 
i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przeł. A. S z u l ż y c k a. Wyd. 2. Warszawa 2010). 
Autor stawia tezę, że początek tej fazy nowoczesności należy datować na przełom XIX i XX wieku, 
niemniej pierwsze sygnały jej nadejścia, takie jak postępująca globalizacja ekonomiczna i kulturo-
wa oraz powstawanie coraz bardziej skomplikowanych mechanizmów organizacyjnych, każą widzieć 
jej narodziny już w połowie XIX stulecia. Dlatego najbardziej poręcznym instrumentarium teoretycz-
nym w analizie późnej nowoczesności, poza pracą Giddensa, wydają się też tezy Th. Adorna i M. Hork- 
heimera (narodziny „przemysłu kulturalnego”) oraz W. Benjamina (proces „haussmannizacji”, po-
wstanie wielkich domów towarowych w Paryżu).

5 Zob. S t e f a n o w s k a, op. cit., s. 29–30.
6 Ciekawa wydaje się analiza pod tym kątem dwóch późnych tragedii C. N o r w i d a  – Pierścienia 

Wielkiej-Damy, czyli ex-machina Durejko oraz Kleopatry i Cezara. Bohaterów białej tragedii z bo-
haterami tragedii historycznej łączy dekadentyzm. Co więcej, istnieją podobieństwa sytuacyjne 
w akcji wymienionych dramatów (ostatni akt Pierścienia Wielkiej-Damy i I akt Kleopatry i Cezara). 
Na pogłębioną refleksję zasługuje jednak przede wszystkim różnica gatunkowa, jaka zachodzi 
pomiędzy tymi utworami. Pisząc białą tragedię, Norwid rezygnuje z – właściwej sztukom historycz-
nym: Kleopatrze i Cezarowi, a także wcześniejszym: Wandzie (1852) i Krakusowi (1861) – 
misteryjności, sprzyjającej rozważaniom nad mechanizmami dziejowymi. Przesilenie kultur anty-
cznych w Kleopatrze i Cezarze podporządkowane jest określonej refleksji historiozoficznej; reprezen-
tanci starożytnych cywilizacji podlegają ewolucji historycznej, kulturowej i metafizycznej. 
Bohaterowie Pierścienia Wielkiej-Damy natomiast wydają się wydziedziczeni z historii, a tym samym 
pozbawieni własnej tożsamości. Uniwersum białej tragedii bliskie jest współczesności – Eliotowskiej 
ziemi jałowej, której mieszkańcy zapomnieli o przeszłości, by trwać w martwej teraźniejszości, 
nieskończonym „tu i teraz” – piekle rzeczywistości, jakiemu nie ma końca.
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czyński, był twórcą należącym do rodzącej się nowoczesności, skupionym na jej 
mechanizmach i materialnych przejawach jej ewolucji 7. 

Podstawowy problem tej rozprawy wiąże się z zagadnieniem relacji między 
przeszłością a teraźniejszością w Tajemnicy lorda Singelworth. Autor, oprowadzając 
czytelników po współczesnej mu Wenecji, zabiera ich w podróż, gdzie to, co przeszłe, 
stanowi trwały element status quo. Bohaterowie utworu stają się tym samym 
świadkami historii. To właśnie imperatyw pamięci, który stygmatyzuje wszystkie 
zabytki Norwidowskiej Wenecji, prowadzi ich ku zrozumieniu coraz bardziej wymy-
kającej się im teraźniejszości. Pamięć jawi się Norwidowi jedynym ratunkiem przed 
zbliżającą się katastrofą współczesności:

Można by rzec, że tym, co stanowi o oryginalności jego poezji, jest w dużej mierze własna koncep-
cja kulturowej pamięci, jej miejsce i rola, jaką może pełnić w twórczości „pisarza wieku kupieckiego 
i przemysłowego” 8.

Norwid postanowił uczynić Wenecję miejscem akcji w noweli będącej podsu-
mowaniem jego poglądów historycznych i historiozoficznych, dlatego że – w prze-
ciwieństwie do Paryża, zburzonego i odbudowanego przez Georges’a-Eugène’a 
Haussmanna – zachowywała ona pamięć minionych dziejów. Okazała się idealną 
przestrzenią do zaistnienia tajemnicy, której rozwiązanie pozwoli zrozumieć teraź-
niejszość oraz poznać kształt nadchodzącej przyszłości. 

Topografia pamięci

Rozróżniając pamięć i historię, odwołuję się do badań prowadzonych przez Mauri-
ce’a Halbwachsa i jego kontynuatora Jana Assmanna. Według Halbwachsa (cytu-
ję za Assmannem) relacja między historią a pamięcią – 

jest [...] stosunkiem następstwa. Tam, gdzie nie pamięta się już, czyli nie przeżywa przeszłości, miejsce 
pamięci zajmuje historia. [...] Domena historyka to przeszłość „niezamieszkana”, która nie należy już 
do pamięci zbiorowej 9.

Pamięć zbiorowa, sądzi autor La Topographie légendaire des Évangiles en Terre 
Sainte, magazynuje w sobie elementy właściwe pamięci komunikatywnej i kultu-
rowej. Zdaniem Assmanna natomiast we współczesnej nam Europie pamięć komu-
nikatywna, której domeną jest przekaz ustny, obejmuje jedynie trzy, a nawet 
cztery pokolenia. Pamięć kulturowa zaś przekracza zakres komunikatywnej, sięga 
znacznie dalej, bo aż do prahistorii zapoczątkowanej przez mit założycielski. Poprzez 
odniesienie do sfery mitycznej, buduje nie tylko tożsamość jednostki, ale również 
całego społeczeństwa:

7 R z e p c z y ń s k i, op. cit., s. 185. 
8 K. T r y b u ś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011, s. 178.
9 J. A s s m a n n, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach 

starożytnych. Przeł. A. K r y c z y ń s k a - P h a m. Wstęp, red. nauk. R. T r a b a. Wyd. 2. Warszawa 
2015, s. 60. Pomiędzy obszarami prahistorii a historii najnowszej istnieje tzw. floating gap – 
przestrzeń wydarzeń, które umykają pamięci, nie mogą bowiem być już przekazane ustnie ani nie 
są częścią mitu konstytuującego teraźniejszość. Zob. też s. 64–70.
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Chodzi o zjawisko pamiętania, które wyraża się świadomym stosunkiem grupy do przeszłości 
osadzonej w konkretnej przestrzeni kulturowej, przekazywanej poprzez różne formy komunikacji spo-
łecznej: pismo, obraz, święta, rytuały itp. W przeciwieństwie do nieformalnej i mało zrestrukturyzowa-
nej pamięci komunikatywnej pamięć kulturowa wyróżnia się bardziej sakralnym, symbolicznym czy 
wręcz abstrakcyjnym charakterem, co sprawia, że jej kreatorami nie mogą już być poszczególne jed-
nostki, ich rolę przejąć muszą zorganizowane instytucje 10.

Według Assmanna pamięć i historia są kreowane przez zorganizowane insty-
tucje społeczne i kulturowe. Stanowią one element strategii kulturowej pozwalają-
cej danej społeczności na samookreślenie się. Podobnie definiował pamięć zbioro-
wą Halbwachs, uznając ją za żywioł budujący i konstytuujący tożsamość kultu- 
rową. Doświadczenie pamięci zbiorowej powinno być więc w pełni uświadomione. 
Wykorzystuje ona bowiem język symboli, który dana społeczność rozumie i potra-
fi dekodować. Pamięć zbiorowa ma zatem charakter mimowolny (mémoire volontaire), 
inaczej niż jungowska pamięć wolicjonalna (mémoire involontaire) 11. Uświadomienie 
doświadczenia pamięci zbiorowej prowadzi według Halbwachsa do jej zobiektywi-
zowania i tym samym do włączenia się jej w szerszą strategię kulturową, której 
najbardziej widocznym przejawem jest tradycja. Halbwachs – inaczej niż jego kon-
tynuator – sprzeciwiał się obiektywizacji pamięci, zawłaszczeniu jej przez zorgani-
zowane instytucje społeczne i kulturowe. Tradycja była dla niego zniekształceniem 
pamięci 12. Na potrzeby wywodu poświęconego analizie roli pamięci w Tajemnicy 
lorda Singelworth postanowiłem przyjąć stanowisko Assmanna, które uznaję za 
bardziej funkcjonalne i użyteczne:

Przejścia między mémoire i tradition bywają tak płynne, że wprowadzenie zbyt ostrych rozróżnień 
pojęciowych nie wydaje się sensowne. Dlatego my używamy pojęcia pamięci (zbiorowej) jako nadrzęd-
nego, a w jego ramach rozróżniamy pamięć komunikatywną i kulturową 13.

Topografia pamięci w ostatniej noweli Norwida zanurzona jest w pamięci zbio-
rowej, opierającej się na pamięci komunikatywnej – historii jego przyjaźni z mala-
rzem Tytusem Byczkowskim – oraz na pamięci kulturowej, która odbiła się refle- 
ksem na budynkach starodawnej Wenecji. Wcielenie wielkiej historii poprzez pamięć 
kulturową w topografię miasta dożów uznaję za proces semiotyzacji przestrzeni:

Sztuka pamięci posługuje się przestrzenią wyobrażoną, a kultura pamięci rozmieszcza swe znaki 
w przestrzeni naturalnej. Nawet całe krajobrazy – i szczególnie krajobrazy – służą jako medium pamię-
ci kulturowej; nie przez umieszczanie w nich znaków („pomników”), lecz przez podniesienie całości do 
rangi znaku, czyli przez s e m i o t y z a c j ę 14.

Semiotyzacja przestrzeni, jak słusznie zauważa Krzysztof Trybuś, stanowi pod-
stawowy sposób konstrukcji świata przedstawionego w twórczości autora Vade-
-mecum:

10 Ibidem, s. 15.
11 Tłumaczenie terminów przyjmuję za R. M i c h a l s k i m  (W poszukiwaniu „rajskich imion” – antro-

pologia filozoficzna wobec problemu genezy języka. „Filo-Sofija” 2006, nr 6, s. 106).
12 Zob. A s s m a n n, op. cit., s. 61.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 75.
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Liryki Norwida, jak i większe utwory narracyjne, są zbudowane konsekwentnie wokół tematów 
przestrzennych, co wielokrotnie opisywano. Warto w tej tematyzacji przestrzeni odnaleźć także funkcję 
upamiętniania kulturowej przeszłości. Podniesiona do rangi znaku przestrzeń Rzymu jest w literaturze 
europejskiej krajobrazem pamięci, topograficznym tekstem pamięci kulturowej. Łączenie wyobrażeń 
z miejscem to – jak wiadomo – kanon zachodniej sztuki pamiętania. Już w czasach antycznych Rzym 
był rodzajem świętego krajobrazu 15.

Kręte uliczki i meandryczne szlaki weneckich kanałów, antyczne pomniki, 
których historia sięga czasów potęgi kultury bizantyjskiej, zmurszałe i rozpadają-
ce się zabytki – każdy z tych detali, tak pieczołowicie odmalowany przez Norwida 
w Tajemnicy lorda Singelworth, staje się znakiem pamięci. Elementami topografii 
pamięci są „wszystkie znane sposoby wykorzystywane przez grupy ludzi, nie tylko 
Kościoły, ale również przez inne wspólnoty, rodziny, narody itd., których celem 
jest organizacja ich wspomnień dotyczących miejsc, ale także czasu, zdarzeń, 
ludzi” 16. 

Topografia, spleciona z nakładających się na siebie sieci wspomnień, roztacza 
horyzont wybiegający daleko poza śródziemnomorską lagunę. Tę granicę wyznacza 
przestrzeń mitu, legendy – przestrzeń słowa. To właśnie tkanie słowem (rozumianym 
również w sensie ewangelicznym) stało się dla Norwida podstawowym sposobem 
organizacji pamięci.

Flâneur w balonowym koszu

Wenecka przygoda lorda Singelworth zaczęła się w słynnym hotelu Pod Białym 
Lwem, gdzie bohater postanowił się zatrzymać. Hotel ten założony został w wie- 
ku XVI, ale sam budynek pochodzi z XIII stulecia. Położony nad brzegiem Wielkie-
go Kanału, między pałacem Ca’ d’Oro a mostem Rialto, czyli w samym sercu mia-
sta, był niejednokrotnie areną wielkiej historii 17. Stamtąd Lord wybrał się na wyspę 
Lido – punkt, z którego miał odbyć swój pierwszy wenecki lot balonem. Hotel oraz 
wyspa to kluczowe miejsca wyznaczające Norwidowską topografię pamięci. 

Na 33 lata przed napisaniem Tajemnicy lorda Singelworth Norwid przygotował 
krótki tekst o niemal reportażowym charakterze, zatytułowany Menego, przedsta-
wiający ostatni dzień spędzony w Wenecji z Tytusem Byczkowskim. W tej szczegó-
łowej relacji chciał prawdopodobnie zrozumieć tragedię przyjaciela. Norwid był 

15 T r y b u ś, op. cit., s. 182.
16 M. H a l b w a c h s, La Topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte. Étude de mémoire 

collective. Éd. preparée par M. J a i s s o n, avec les contributions de D. H e r v i e u - L é g e r,  
J.-P. C l é r o, S. G e n s b u r g e r, É. B r i a n. Paris 2008, s. 147. Autor rozróżnia i niuansuje 
sposób wykorzystania pamięci w rozmaitych organizacjach społecznych, szczególnie zwracając 
uwagę na modele pamięci zbiorowej funkcjonujące w rodzinach oraz grupach religijnych. Zob. 
M. H a l b w a c h s, Społeczne ramy pamięci. Przekł., wstęp M. K r ó l. Warszawa 1969, s. 217–323. 

17 Hotel ten gościł licznych władców europejskich podczas ich wizyt w Wenecji, np. cesarza Austrii 
Józefa II, który – być może – polecił nocleg w tym szacownym miejscu wielkiemu księciu Pawłowi 
Piotrowiczowi, gdy jako następca rosyjskiego tronu podróżował on po Europie zimą 1786. Carewicz 
już pierwszego dnia pobytu wziął udział wraz z najwyższymi dostojnikami miasta w oficjalnym 
obiedzie w Teatrze San Benedetto. Uroczystość została uwieczniona na ostatnim obrazie włoskiego 
malarza G. Bellego.
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ostatnią osobą, z którą Byczkowski skontaktował się przed odebraniem sobie życia 
(autor przytacza jego oryginalny, ostatni list; według Juliusza Wiktora Gomulickie-
go dokument ów jest „bez wątpienia autentyczny” áN-7 547ñ 18). Tytułowe „me-nego”, 
oznaczające „topię się”, stanowi próbę określenia tragicznego losu. Z jednej strony, 
określenia dosłownego (Byczkowski popełnił samobójstwo, podcinając sobie gardło 
i zanurzając się w odmętach zatoki morza 19), a z drugiej – symbolicznego, Menego 
jest bowiem przede wszystkim portretem człowieka pogrążającego się w depresji 
i skazanego na samozagładę. Historia śmierci Byczkowskiego wpisuje się w prze-
strzeń topografii pamięci, ukształtowanej przez ciążące nad Wenecją fatum samo-
bójczej śmierci 20.

Ukazuje to improwizacja bohatera Tajemnicy lorda Singelworth, weneckiego 
artysty – Tony’ego di Bona Grazii. Według Elżbiety Dąbrowicz jego wypowiedź ma 
wyraźnie zarysowaną kompozycję. Jej punkt zwrotny stanowi wzmianka o samo-
bójstwach w Wenecji. Wcześniejsza ironiczna kpina, wymierzona przeciwko euro-
pejskiej opinii publicznej, śledzącej wszystkie poczynania tajemniczego lorda, 
przechodzi w pełen współczucia tragizm, gdy mówiący porusza temat weneckich 
samobójców. Dąbrowicz zauważyła, że niemal groteskowa teatralność „publicznego 
improwizatora” i wielość środków aktorskich, jakimi się on posługuje (częste zmia-
ny akcentów, gestykulacja, strój arlekina), służą maksymalnemu zdystansowaniu 
się wobec opresji społecznej. Ironia artysty uderza w obce władze okupujące miasto 21 
oraz w tyranię vox populi. 

Celem monologu arlekina była jednak nie tylko obrona, lecz również zdemasko-
wanie lorda. Artysta stawiał sobie i swym słuchaczom pytanie o to, jaki cel miały 
tajemnicze wyprawy arystokraty. Wydaje się, że główny bohater noweli Norwida, 
pochłonięty realizacją puryfikacyjnej misji, ignoruje piękno Wenecji – zawieszony 
w balonowym koszu, nie może podziwiać zachwycającej architektury miasta:

Starożytne gmachy, np. więzień naszych: P i o m b i  lub M o s t - w e s t c h n i e ń, z góry widziane, 
podobno, iż wydają się oku jak pełzające płaskie robactwo; ale nie myślę, ażeby cztery konie Świętego 
Marka, kiedy zarżą płucami złotymi i zachwieją grzywami z korynckiego brązu w słońca blasku, wido-
kiem były obojętnym! Tego jednak, z wysokości wielkiej nie baczy się – jest znikający w masach ciemny 
wyjątek!... Lecz nie należałożby właściwiej podzielić i uzasadnić mniemanie, iż powietrzny l a t a w i e c 
ma jedną z tych głębokich historycznych tajemnic, które się dopiero po wiekach wyjaśniają? [N-6 
150–151]

Di Bona Grazia podziela Baudelaire’owską obawę przed obojętnością, sprawia-
jącą, że wzrok stracił zdolność spoglądania 22. Jak zauważył Walter Benjamin, 

18 Skrótem tym oznaczam odwołania do dzieł C. N o r w i d a  cytowanych za wydaniem: Pisma wszyst-
kie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–11. 
Warszawa 1971–1976. Pierwsza liczba po łączniku wskazuje numer tomu, a druga – stronicy.

19 Okoliczności samobójstwa Byczkowskiego przedstawia raport sporządzony przez wenecką policję. 
Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k, przy współudz. J. C z a r n o m o r s k i e j, Kalendarz 
życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821–1860. Poznań 2007, s. 140.

20 Zob. E. D ą b r o w i c z, „Tajemnica lorda Singelworth” Cypriana Norwida – strategia publicznego 
mówienia. „Studia Norwidiana” nr 3/4 (1985/1986), s. 224.

21 Zob. ibidem.
22 Zob. W. B e n j a m i n, O kilku motywach u Baudelaire’a. W: Konstelacje. Wybór tekstów. Przeł. 

A. L i p s z y c, A. W o ł k o w i c z. Wstęp A. L i p s z y c. Kraków 2012, s. 305 (przeł. A. L i p s z y c).
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fundamentem Kwiatów zła jest pragnienie przywrócenia umiejętności doświad- 
czania:

Tylko dlatego, że Baudelaire przyswoił sobie te elementy [kulturowe, zawierające się w koncepcji 
doświadczenia], potrafił wymierzyć pełne znaczenie rozpadu, którego świadkiem był jako człowiek no-
woczesny. Tylko dzięki temu mógł rozpoznać ów rozpad jako jemu właśnie pisane wyzwanie, które 
podjął w Kwiatach zła. Jeśli rzeczywiście istnieje sekretna architektonika tego dzieła, której poświęco-
no mnóstwo spekulacji, to cykl wierszy otwierający cały tom byłby poświęcony czemuś, co bezpowrotnie 
utracone 23.

W poezji Baudelaire’a często pojawia się obraz oczu, „o których chciałoby się 
powiedzieć, że zagubiły zdolność spoglądania” 24. Wielkomiejski flâneur wydaje  
się skazany na poszukiwanie w ulicznym tłumie spojrzenia odwzajemniającego jego 
– poety, artysty, dandysa – zachwyt. Musi jednak odejść z niczym – spojrzenie 
pozostaje nieodwzajemnione, przechodnie otaczający flâneura pozbawieni są bowiem 
umiejętności doświadczania oczarowania estetycznego. Wygląda więc na to, że lord, 
zawieszony w balonowym koszu, podobnie pozostaje obojętny, „nieczuły estetycznie” 
(N-6 150) na piękno Wenecji oraz zdeponowanej w niej historii. Niemniej, jak za-
uważa improwizator, „aeronaucja” pozwala arystokracie spojrzeć na Wenecję z ta-
kiej pozycji, z której nie uczynił tego wcześniej żaden inny turysta. Dlatego loty 
Singelwortha określił di Bona Grazia mianem „głębokich historycznych tajemnic”. 
Artysta dostrzega, że w postawie lorda jest coś, co zasługuje na duży szacunek. 
Żeby zrozumieć tę konstatację, warto powrócić do Wenecji takiej, jaką opisuje im-
prowizator.

Wspominając to miasto, skupiając się na jego przeszłości, di Bona Grazia mówi 
przeważnie o przestrzeniach, na których odbiła się trauma historyczna. Wymienia-
ne przez niego zabytki to: Piombi, Most Westchnień oraz posąg czterech koni znaj-
dujący się nad wejściem do Bazyliki św. Marka. Nazwę Piombi nosi dawne więzie-
nie w Pałacu Dożów, a Most Westchnień (Ponte dei Sospiri) to obudowany ze 
wszystkich stron korytarz łączący ów pałac z głównym budynkiem więziennym, 
tzw. Prigioni, wybudowanym w 1589 roku. Cztery konie św. Marka stanowią do-
mniemane dzieło słynnego greckiego rzeźbiarza Lizyppa, ozdabiające niegdyś wiel-
ki hipodrom w Bizancjum. Posąg przewieziono w 1205 roku do Wenecji i ulokowa-
no ponad głównym wejściem do bazyliki. Znajduje się on tam do dziś 25, z wyjątkiem 
krótkiego – lecz znamiennego dla interpretowanej tu improwizowanej przemowy – 
okresu kilkunastu lat. W roku 1797 pomnik został zabrany przez Napoleona do 
Paryża, by 18 lat później powrócić do Wenecji. Strata legendarnego dzieła, ucho-
dzącego za symbol Republiki Weneckiej, dopełniła upadek państwa. W monologu 
di Bona Grazii przestrzeń traumy historycznej rozciąga się na wszystkie weneckie 
zabytki:

Wprawdzie [...], ażeby starożytną lub ubiegłą zachwycać się swobodnie tryumfalnością, należałoby 
usilnie zapomnieć, iż z tych gotyckich wież, z tych tryumfalnych łuków i kolumn, tego rana, wczora 

23 Ibidem, s. 294.
24 Ibidem, s. 305.
25 Współcześnie oryginalna kwadryga znajduje się w Museo Marciano w Wenecji. Środkową część 

galerii Bazyliki św. Marka zdobi kopia rzeźby.
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i w różne onegdaje, zrzucali się rozpaczą gnani śmiertelnicy nieszczęśni, i podobno że oni zrzucać się 
dziś jeszcze zamyślają lub będą jutro. Atoli i przez takowy deszcz krwi i łez patrząc na architekturę 
piękną, można nie być nieczułym estetycznie!... [N-6 150]

Norwid, pisząc w Tajemnicy lorda Singelworth o przeszłości, konsekwentnie 
stosuje technikę przybliżenia, której celem jest rekonstrukcja pamięci. Tytułowy 
bohater zaczyna swą wenecką podróż od wielkiej historii, symbolizowanej przez 
budynek hotelu Pod Białym Lwem, by później udać się na wyspę Lido – miejsce 
śmierci Byczkowskiego. Improwizujący di Bona Grazia prezentuje dzieje Wenecji, 
przechodząc od opisu wielowiekowego piękna zabytków do indywidualnych trage-
dii samobójców. Jak zauważył Trybuś:

Posługując się rozróżnieniami Assmanna, można by rzec, że wyobraźnia poetycka Norwida porusza 
się nieustannie pomiędzy pamięcią fundacyjną emigracyjnej wspólnoty, sięgającą do czasu jej początków, 
a pamięcią biograficzną, odnoszącą się do własnych doświadczeń życia. Wyobraźnię tę kształtują figu-
ry pamięci, które moderują włączanie obrazów z dawnego czasu w horyzont teraźniejszości, poddając 
tym samym pamiętaną przeszłość ciągłej rekonstrukcji 26.

Interesująca wydaje się konstatacja badacza, według którego trzeba „czytać 
poezję Norwida jako zapis nieustającej rekonstrukcji różnej pamięci [...]” 27. Takie 
odtworzenie pamięci ma jednak wymiar nie tylko etyczny, lecz – co ciekawe – rów-
nież estetyczny.

Norwid, komentując monolog di Bona Grazii, stwierdza, że odbiorca, jakkolwiek 
świadom tragedii, jaka dotknęła weneckich samobójców, nie może „pozostać nie-
czułym estetycznie”. Doświadczenie estetyczne staje się jednocześnie doświadcze-
niem etycznym: 

Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało. [N-3 440]

W architekturze Wenecji u Norwida, podobnie jak w Mickiewiczowskim Peters-
burgu, estetyka zmienia się w szyfr, którego rozwikłanie pozwala przywrócić pamięć 
ofiar:

W Dziadach, napisanych dla uczczenia „św. pamięci narodowej sprawy męczenników”, historię 
Polski zastąpiła pamięć świadków i ofiar, a historię Rosji pomnik okrutnego władcy – metonimiczne 
przedstawienie doświadczenia przemocy. Ten rys monumentu jako formy pamięci o życiu narodu czy-
telny jest także w architekturze imperialnej stolicy, przechowującej w sobie pamięć ofiar 28.

Według Norwida odbiór dzieła sztuki nie mógł być podporządkowany tylko 
przeżyciu zmysłowemu. Kontakt z dziełem – a co za tym idzie, z jego historią – po-
winien mieć również charakter duchowy, na co poeta wskazał m.in. w utworze 
Krytycy i artyści:

co do sztuki pojęcia, której szeroko tu traktować nie jest czas ani miejsce – powiem tylko wyłącznie do 
publiczności polskiej, zwłaszcza tej, która estetyką rada się już zatrudnia – że czas by też zaprawdę 

26 T r y b u ś, op. cit., s. 179.
27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 63.
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z tego bez-żywotnego, bo nieprawdziwego, wyjść pojęcia, jakoby sztuka być powinna jakąś nad-zmysło-
wą ekstatyczką! Tak nie jest, tak nie będzie, tak było, ale było, k i e d y  s z t u k ą  n i e  b y ł o  t o, c o 
s z t u k ą  z o w i e m y. Albowiem sztuka jest, i owszem, uduchowioną zmysłowością, przez miłości 
wielkiej cało-dramat. [N-6 596]

Tym, co pozwala na świadomy odbiór piękna zdeponowanego w zabytkowej 
architekturze, jest uprzytomnienie sobie i doświadczenie historii. Imperatyw pa-
mięci – według Grażyny Halkiewicz-Sojak, analizującej Norwidowski wiersz Historyk 
– stanowi fundament snutej przez autora Quidama refleksji o historii i archeologii:

Celem archeologii powinno być zatem poznanie człowieka, jego emocji i duchowej głębi. To zadanie 
wymaga jednak nie tylko wykopania z ziemi materialnych śladów dawnego życia, ale i ich hermeneu-
tycznej lektury. I tu pojawia się pomost między poznaniem naukowym a poetyckim, między syntezą obu 
tych perspektyw a filozofią i antropologią 29.

Zabłąkane spojrzenie flâneura może więc zostać odwzajemnione dzięki nałoże-
niu na plan miasta mapy topografii pamięci. Di Bona Grazia odkrywa bowiem, że 
celem aeronautycznych podróży lorda nie jest zdystansowanie się wobec historii, 
ale głębsze poznanie jej najbardziej ponurego oblicza. Singelworth, podziwiając 
z góry zabytki i starodawną architekturę, patrzy z tej samej perspektywy, z jakiej 
widzieć je mogli ci, którzy chwilę później odebrali sobie życie 30. Zamierzeniem lotów 
lorda okazuje się realizacja imperatywu pamięci o tych, których zmiażdżyło „parcie 
chemiczne Europy” (N-5 219). 

Terror rozumu instrumentalnego

Tony di Bona Grazia jest wśród komentatorów wymienionych w noweli jedynym, 
któremu udało się odgadnąć prawdę i zrozumieć cel misji arystokraty. W utworze 
niemal cała Europa drugiej połowy XIX wieku szukała odpowiedzi na pytanie o to, 
co lord robi zawieszony w balonowym koszu nad różnymi stolicami Starego Kon-
tynentu. Norwid prezentuje trzy stanowiska przedstawicieli opinii publicznej – fran-
cuskiego felietonisty, gubernatora Odessy oraz profesora z Heidelbergu – i konfron-
tuje ich spostrzeżenia z refleksją weneckiego improwizatora. Według paryskiego 
publicysty w balonie lord czyni „jedynie starania około higieny osobistej” (N-6 148). 
Niewykluczone więc, że ekstrawagancja Singelwortha ma podłoże fizjologiczne. Sam 
tytuł noweli wiąże się przecież z tajemnicą arystokracji „surowo strzegącej swoich 
przywilejów i czystości krwi” 31. Koncentracja na aspekcie higienicznym i fizjolo-

29 G. H a l k i e w i c z - S o j a k, Historiozof, historiograf czy miłośnik archeologii? – Norwidowski podmiot 
wobec tajemnicy dziejów. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. C h l e b o w s k a, Ł. N i e w c z a s. 
Lublin 2014, s. 45.

30 K. T r y b u ś  (Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000, s. 190–191) porównuje w dwóch 
Norwidowskich utworach poświęconych Wenecji: Menego i Tajemnicy lorda Singelworth, ich ma-
larskość, przejawiającą się w technice opisu miasta. W Menego Byczkowski i Norwid „oglądają 
Wenecję niejako od środka, oglądają, jak powiada narrator, »szczegółowo«. W Tajemnicy lorda 
Singelworth spotykamy się z innym spojrzeniem, zmierzającym do ogarnięcia całości tego dziwne-
go zjawiska, jakim jest Wenecja. Takiemu spojrzeniu sprzyja perspektywa balonowych lotów”. 

31 M. A d a m i e c, Tajemnica lorda Singelworth, albo metafizyka balonu. „Studia Norwidiana” nr 3/4 
(1985/1986), s. 202.
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gicznym idzie w parze z fascynacją naturalizmem – filozofią, której przesyt zrodził 
pod koniec XIX wieku postawy dekadenckie. Możliwe, że postać słynnego felieto-
nisty stanowi aluzję do samego Émile’a Zoli, gdyż według niego nawet za najbardziej 
wyrafinowaną tajemnicą kryć się muszą pobudki biologiczne.

Cesarstwo rosyjskie nie bez powodu reprezentuje urzędnik – trybik rozrośnię-
tej do monstrualnych rozmiarów carskiej biurokracji. Gubernator Kutasów (jako 
jedyny z wymienionych komentatorów obdarzony nazwiskiem – i to niezwykle su-
gestywnym...) podejrzewa lorda o przygotowywanie spisku, zapewne uważając 
arystokratę za anarchistę lub, co gorsza, zmartwychwstałego narodowolca, który 
planuje zamach. Jednak dzięki tyleż drobiazgowemu, co komicznemu śledztwu 
gubernator zrozumiał, że działania Singelwortha były tylko niewinną błahostką. 
Odeska przygoda lorda ukazała prawdziwe oblicze autorytarnego terroru. Trzeci 
komentator, niemiecki profesor z Heidelbergu – pozytywistyczny scjentysta – przy-
puszczał natomiast, iż w trakcie lotów balonem lord dokonuje pomiarów meteo- 
rologicznych. 

W ostatniej noweli włoskiej Norwid nakreślił obraz społeczeństwa europejskie-
go, którego istotą jest pragnienie nieograniczonego kontrolowania swoich obywa-
teli. Pragnienie to przejawia się w rozmaity sposób. Najlepszym narzędziem nadzo-
ru staje się inwigilacja albo przez członków tej samej społeczności, albo przez 
aparat państwa. Tam, gdzie nie dotrze opresja władzy autorytarnej (jakiej ówcześnie 
podlegała również Wenecja, co Norwid kilkakrotnie zaznacza w noweli), nadzór 
przejmuje opinia publiczna, dysponująca potężną bronią – plotką – i tłumiąca 
wszelkie objawy indywidualizmu. Każda z plotek, których bohaterem jest tajemni-
czy brytyjski arystokrata, stanowi środek kontroli i władzy nad jednostką. Nasuwa 
się więc pytanie: co łączy plotkę z ideami naturalizmu, scjentyzmu i autorytaryzmu?

Plotka – szczególnie opierająca się na osądach autorytetów społecznych i na-
ukowych, takich jak francuski felietonista oraz niemiecki profesor – jest podsta-
wowym narzędziem rozumu instrumentalnego 32:

dedukcyjna forma nauki odzwierciedla hierarchię i przymus. Tak jak pierwsze kategorie reprezentowa-
ły zorganizowane plemię i jego władzę nad jednostkami, tak cały porządek logiki, zależność, powiązanie, 
zawieranie się i łączenie pojęć ugruntowane są w odpowiednich stosunkach rzeczywistości społecznej, 
podziału pracy. Tyle że ów społeczny charakter form myślenia nie jest wyrazem społecznej solidarności 
– jak uczy Durkheim – ale świadectwem nierozerwalnej jedności społeczeństwa i panowania. Panowanie 
nadaje społecznej całości, w której zostaje ustanowione, większą spoistość i siłę. Podział pracy, który 
jest społecznym skutkiem panowania, pomaga przetrwać całości, która podlega panowaniu. Tym samym 
jednak całość jako całość, jako aktywność jej immanentnego rozumu, siłą rzeczy staje się egzekutorem 
partykularności. Panowanie występuje wobec jednostki jako to, co ogólne, jako urzeczywistniony rozum. 
[...] To, co spotyka wszystkich za sprawą niewielu, dokonuje się zawsze jako pokonywanie jednostki 
przez wielu: ucisk społeczeństwa nosi zawsze znamiona ucisku przez kolektyw 33.

Lord poddany zostaje ocenie poprzez drobiazgową analizę jego poczynań, którą 
przeprowadza społeczeństwo przy użyciu narzędzi „rozumu instrumentalnego”. 

32 Pojęcie rozumu instrumentalnego przejmuję od M. H o r k h e i m e r a  i Th. W. A d o r n a  (Dialek-
tyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Przekł. przejrzał i posł. opatrzył 
M. J. S i e m e k. Warszawa 1994).

33 Ibidem, s. 37–38.
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Celem owej analizy nie jest poznanie prawdy o intencji aeronautycznych wypraw 
Singelwortha, lecz całkowite zdominowanie i podporządkowanie sobie jednostki, 
która wymyka się kolektywizacji. Dlatego bohaterem swej noweli czyni Norwid 
przedstawiciela klasy wyższej. Jakkolwiek narrator ironizuje na początku utworu, 
zastanawiając się nad autentycznością nobilitacji aeronauty, pozostaje faktem, że 
dla „urzeczywistnionego rozumu” opinii publicznej należy on do arystokracji. I jako 
taki, jako relikt feudalnej przeszłości, nie włącza się w „społeczny podział pracy”. 
Nie jest więc członkiem kolektywu. Podstawowy cel rozumu instrumentalnego 
stanowi maksymalizacja produkcji masowej, a lord w niej nie uczestniczy. Jego 
manifest nie może zostać przyjęty przez opinię społeczną „wieku kupieckiego i prze-
mysłowego” (N-8 433), ponieważ nie przynosi zysku, którego efektem byłoby po-
mnożenie kapitału. Dla społeczeństwa, reprezentowanego przez jego ujarzmione 
elity intelektualne, postępowanie Lorda jest nieracjonalne:

Poprzez niezliczone agentury produkcji masowej i jej kultury unormowane zachowania wpajane 
są jednostce jako jedyne naturalne, przyzwoite, rozumne. Człowiek określa się już tylko jako rzecz, jako 
element statyczny, jako success or failure 34.

Tym należy tłumaczyć wszystkie wymienione interpretacje aktywności arysto-
kraty. Zmierzają one do opresyjnego wcielenia lorda do kolektywu społecznego, 
włączenia go do systemu produkcji. Jeżeli jego aeronautyczne podróże miałyby 
charakter użytkowy, postępowanie bohatera mogłoby być uznane przez społeczeń-
stwo za rozumne i sensowne. Dzięki badaniom meteorologicznym lub fizjologicznym 
Singelworth dokonałby odkryć, które później podlegałyby urynkowieniu. Taką 
postawę, pracy wyzutej z jakiegokolwiek idealizmu, Norwid w liście z 1862 roku do 
Joanny Kuczyńskiej nazywał „p r z y z w o i t y m - T y t a ń s t w e m”:

To albowiem, gdyby w dziejach ze wszech miar było podobieństwem – to jest, aby nic wiarą naprzód 
nie zdobywać – bylibyśmy nie ludźmi, ale b a r d z o - p r z y z w o i t y m i - T y t a n a m i. Jest to zaś, uwa-
żam, chorobą ukształcenia współczesnego, iż nieznany i nowy potwór, potwór p r z y z w o i t e g o - T y-
t a ń s t w a, za cel miewa. [N-9 48]

„P o t w ó r  p r z y z w o i t e g o - T y t a ń s t w a” odbiera cywilizacji idee, podpo-
rządkowując pracę celom doraźnym. Praca nie służy – jak wedle znanego Norwi-
dowskiego aforyzmu – zbawieniu, lecz nieustannemu pomnażaniu kapitału, a spo-
łeczeństwo pozbawione idei przekształca się w zbiór zatomizowanych jednostek 
„funkcjonujących jako trybiki czy użyteczne narzędzia w mechanizmie społeczno-
-gospodarczym nastawionym wyłącznie na produkcję dóbr materialnych i robienie 
»wątpliwo-trwałych pieniędzy«” 35.

Punktem zbieżnym między poglądami Norwida a refleksją reprezentantów 
szkoły frankfurckiej jest świadomość głębokich przemian, które nastąpiły w kul-
turze drugiej połowy XIX wieku, a których główną (dla Adorna, Horkheimera, 
Benjamina) i istotną (dla Norwida) przyczynę stanowi rozwój gospodarki kapitali-
stycznej, opartej na paradygmacie liberalnym 36. Co jednak w kontekście Tajemni-

34 Ibidem, s. 44.
35 E. K a s p e r s k i, Świat wartości Norwida. Warszawa 1981, s. 18.
36 Nie oznacza to wszakże, iż autor Stygmatu utożsamiał się z rozwijającym się ówcześnie ruchem 
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cy lorda Singelworth wydaje się najistotniejsze, to Norwidowska refleksja, że me-
chanizmy wolnego rynku wpływają trwale nie tylko na kształt teraźniejszości, ale 
również – co też zauważają Adorno i Horkheimer – ingerują w obraz przeszłości 
i próbują go modelować, dekonstruować. Ten problem najostrzej i najdobitniej 
ukazał Norwid w noweli „Ad leones!”, w której artysta zmuszony jest zniszczyć 
swoją rzeźbę, przedstawiającą śmierć pierwszych chrześcijan, by na jej miejsce 
stworzyć tendencyjną alegorię – pomnik potęgi gospodarki rynkowej. W „Ad leones!”, 
a także wcześniej (np. w Pierścieniu Wielkiej-Damy) autor przedstawia zagadnienie 
wypierania idei przez kulturę materialną 37. Mieczysław Inglot, analizując Norwi-
dowską koncepcję procesu historycznego, zauważał:

Określając zakres swoich historycznych zainteresowań mianem „cywilizacji”, dostrzegając w roli 
ziemskiego motoru historycznej zmienności „postęp” z jednej, a „tradycję” z drugiej strony, [Norwid] 
stale akcentował swoją niechęć do materialnych przejawów kultury ludzkiej, która to de facto determi-
nowała w poważnym stopniu charakter przemian „wieku kupieckiego i przemysłowego” 38.

Lord jako idealista – czemu dał wyraz w monologu w drugiej części noweli, 
skierowanym do przedstawicieli weneckich wyższych sfer – nie pasuje do realiów 
rodzącej się późnej nowoczesności. Ironiczny stosunek Norwida do arystokratyzmu 
Singelwortha wynika ze świadomości schyłku roli odgrywanej przez tę grupę spo-
łeczną w kulturze drugiej połowy XIX wieku. Obserwacja poety nie musiała wynikać 
tylko z oceny polskiej – skłóconej i politycznie anemicznej – arystokracji. Przeby-
wając przez wiele lat w Paryżu (którego z czasem coraz bardziej nienawidził), czy-
tając francuską prasę, obserwując życie społeczne, Norwid był świadkiem stopnio-
wej przemiany arystokracji w mieszczaństwo. Komentując prozę Stendhala, René 
Girard pisał:

Arystokrata usiłuje zaznaczyć swoją inność właśnie dlatego, że przestał się wyróżniać. I zaznacza 
doskonale, tyle że tak czy inaczej nie przydaje mu to szlachectwa. [...] Arystokrata pragnie udowodnić 
I n n y m, że „zasługuje” na przywileje [...] 39.

Przywilejem, na którym najbardziej zależało arystokracji w XIX wieku, było 
włączenie się do machiny wolnego rynku, co pozwoliłoby elicie krwi zachować 
i pomnażać topniejący kapitał. Kwintesencję tego szczęśliwie zrealizowanego ma-
rzenia stanowią słowa króla Ludwika Filipa: „Niech będzie pochwalony Pan Bóg 

socjalistycznym. Jak wskazuje M. I n g l o t  (Norwidowska Europa. W zb.: Kategoria Europy w kul-
turach słowiańskich. Red. T. D ą b e k - W i r g o w a, A. Z. M a k o w i e c k i. Warszawa 1992, s. 66), 
w twórczości poety „Komuna Paryska, a następnie ruch rosyjskich nihilistów uznane zostały za 
wydarzenia zagrażające podstawom europejskiej tożsamości”. Sam siebie Norwid określał mianem 
„konserwatysty oświeconego” – człowieka wiernego tradycji, ale również gotowego do przenikliwej 
krytyki rzeczywistości go otaczającej. W jego twórczości publicystycznej (np. O emancypacji kobiet, 
Fabulizm Darwina) szczególnie widoczne są jednak sprzeczność i oksymoroniczność tego określenia. 

37 Ten problem rozwijam w artykule Norwid nieznany. Śmierć Boga w „Pierścieniu Wielkiej-Damy” 
Norwida („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 4).

38 M. I n g l o t, Koncepcja procesu historycznego w listach Cypriana Norwida. W zb.: Norwid wobec 
historii, s. 54.

39 R. G i r a r d, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. K o t. Warszawa 2002, 
s. 130–131.
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i moje sklepy” 40. Singelworth to jednak inny typ arystokraty. Nawet jeżeli jego 
rodzice „byli zacnymi właścicielami rękodzielni wyrabiających perkaliki albo rzeczy 
cynowe i stalne” (N-6 147), a tytuł lorda jest dla niego tylko poręcznym pseudoni-
mem, Singelworth jako skrajny idealista pozostaje arystokratą ducha. Jego na-
zwisko wyraża prawdziwą nobilitację i oddaje istotę jego tożsamości – lord, zamiast 
podporządkować się kolektywizacji, zachowuje indywidualizm, odgrywając rolę 
„uprzedziciela i zwiastuna Wielkiej Epoki nowej” (N-6 161).

Singel-worth 41

Za główny cel swych balonowych podróży przyjął lord przywrócenie społeczeństwu 
świadomości tego, czym jest czystość:

Przyczyną główną codziennego używania aeronaucji jest moje p o j ę c i e  o  c z y s t o ś c i. Celem – 
jest c z y s t o ś ć.

Szlachetni panowie i cała społeczność pojmujecie czystość jako z a p r z e c z e n i e  n i e c z y s t o ś c i. 
Odpowiednia doza perfum gdy staje w przeciwieństwie względem dozy odpowiedniej rozkładowego fe-
toru, jest to dla was czystym oddechem, bo taki już macie nerwów ustrój. Pewien rodzaj dualizmu po-
wonienia i aspiracji wyrobił się już wokoło was – i tak jest w ludziach, jak u niektórych pokoleń na 
Kaukazie: rozdwojenie na z ł o  i d o b r o, pojęcia bóstwa! [N-6 158] 

Manifest lorda ma dwa wymiary – aksjologiczny i etyczny. Misji arystokraty 
przyświeca cel: „odpowiednie dać rzeczy – słowo” (N-2 13), przywrócić pojęciu czy-
stości niezależność semantyczną. Czystość nie jest więc zaprzeczeniem nieczystości, 
a dobro – tylko negacją zła. Dążenie do autonomii idei czystości wiąże się również 
ze świadomością konsekwencji – nieustannej, społecznej kampanii tępienia brudu:

Prawdą jest to, że te i owe municypalności walczą mężnie, lecz ażeby usunąć nieco falangę kału, 
muszą one całą falangę ludzi zdegradować, zmieniając ich w bryły bez powonienia i bez towarzyskiego 
wdzięku, i z którymi do stołu siąść nikt nie chce... [N-6 159]

W rzeczywistości otaczającej lorda starania o uzyskanie i zachowanie stanu 
czystości doprowadzają do degradacji i stygmatyzacji jednostek odpowiedzialnych 
za zapewnienie porządku. Europa bowiem okazuje się przestrzenią brudu, który 
– z powodu mylnych przekonań aksjologicznych – może tylko zostać przykryty, 
„uperfumowany”. Stykający się z nim ludzie podlegają podobnemu społecznemu 
wykluczeniu jak hinduscy pariasi, których zadaniem jest palenie odpadków i zwłok 
– stają się nieczyści. Gdyby walka z nieładem przywracała czystość na wzór chrze-
ścijańskiej apokatastazy, wypełniający tę szczytną misję byliby najbardziej szano-
wanymi członkami społeczeństwa: „Czystość, która musiałaby degradować ludzi, 
ażeby siebie utrzymać, byłażby bez-plamną?” (N-6 160). 

Podstawowe zadanie lorda polega więc na przypomnieniu znaczenia idei czy-
stości przez jej ekspozycję, a nie negację. Dlatego bohater wybiera lot balonem. 

40 W. B e n j a m i n, Pasaże. Red. R. T i e d e m a n n. Przeł. I. K a n i a. Posł. Z. B a u m a n. Kraków 
2005, s. 70.

41 Nazwisko znaczące: „single” – ang. pojedynczy’, osobny’, jednolity’; „worth” – ang. wartość’, cena’. 
Zob. D ą b r o w i c z, op. cit., s. 218 (przypis).
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W sferze, do której wznosi się Singelworth w balonowym koszu, „n i e c z y s t o ś c i 
wcale nie ma!... Tam ciągły p o r z ą d e k  jest i pełni się, w ustawach sił, warunków 
atmosfery założonym będąc” (N-6 160). Tym samym Singelworth – co zauważył 
w ostatnim monologu Tony di Bona Grazia – to „uprzedziciel i zwiastun Wielkiej 
Epoki nowej, która ma stać się dla ludzkości całej rodzajem puryfikacji i czymś do 
R e v i v a l u  amerykańskiego podobnym” (N-6 161).

Karnawał

Wenecki improwizator to jedyny z komentatorów poprawnie rozszyfrowujący tajem-
nicę aeronautycznej pasji Singelwortha. Pojawia się więc pytanie: jak bardzo teza 
o dialogu z przeszłością, który prowadzi zawieszony ponad miastami lord, łączy się 
z manifestem odrodzenia aksjologicznego?

Gdy narrator wspomina o „despotyzmie rządu obcego” (N-6 149), niewolącym 
wenecjan, zauważa:

Wenecja, nazbyt będąc oryginalną, ażeby mogła być ostatecznie ujarzmioną, pozostawała tym samym 
dziwnym miastem.

Miastem w posadach swoich mającym pierwszowieczną lakustralną konstrukcję na palach; potem 
targiem-rybaków i uskoków schronieniem; potem jeszcze miastem kramarzących z fenicka przedsię-
bierców, związanych nareszcie w Republikę bynajmniej spartańską, ale owszem noszącą bisior szeroki, 
który leniwo wlókł się za złotym jej sandałem, nieco na azjacki lub wschodni sposób szpiczastym i w górę 
podkrzywionym. [N-6 151–152]

Tożsamość mieszkańców Wenecji – miasta ufundowanego na wielowiekowej 
historii – nie pozwala im poddać się jarzmu władz okupanta. Kwintesencję owej 
tożsamości stanowi cyklicznie powtarzane święto karnawału:

Lecz Wenecja ma misję świadczenia człowiekowi, że jest fantastyczna sfera życia, że stolica nie jest 
tylko samym z-centralizowaniem administracyjnym kilku biur – że plac może być salonem, bo to zale-
ży od przechodniów i onychże obyczajności – że na kościele katolickim może igrać cztery brązowe konie 
rydwanu Apollinowego, nic nabożeństwu nie szkodząc... I że przeto śmiertelny na tym świecie nie jest 
tylko rodzajem nadkompletowego urzędnika, pełniącego o swoich godzinach własne albo cudze intere-
sa, ale że i godność żywego członka bytu we wszech-stworzeniu on ma, a przez to samo może się i za-
dumać, i za-rozmawiać i zabawić!.. [N-6 156–157]

Wenecja okazuje się theatrum mundi, a karnawał – metaforą ludzkiego życia. 
Życia, w którym piękno przeplata się z brzydotą, przeszłość z teraźniejszością, 
smutek z radością. Teatralność i manieryzm cechujące zarówno wypowiedź To- 
ny’ego di Bona Grazii, jak i słowa narratora wprowadzają czytelnika w przestrzeń 
maskarady i karnawału, gdzie celem – 

nie jest prosta antyteza codzienności, lecz taki obraz świata, w którym karnawał i post współgrają ze 
sobą. Dlatego właśnie są one sobie wzajemnie potrzebne, nie mogą istnieć w oderwaniu od siebie. Tyl-
ko jako dwa bieguny tego świata, w którym żyjemy, mogą wskazywać na jakiś świat wyższy, istniejący 
poza przeciwstawieniem tych dwóch realności 42.

42 A. K ł o c i ń s k a, Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej. „Kultura i Wartości” 
2012, nr 3, s. 124.
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Podczas karnawału obnażona zostaje teatralność rzeczywistości społecznej. 
Gdy opadnie kurtyna, człowiek może na chwilę poczuć się naprawdę wolny. Kar-
nawał staje się ceremonią, świętem totalnym, które – 

[umożliwia] świętującym pozorne „wyjście z czasu”, znalezienie się „poza czasem”, potem zaś powrót do 
niego bez konsekwencji upływu „zatrzymanych” dni i utraty czegokolwiek, co mogłoby się zdarzyć – 
i wszystko jest nagle inne: porządek zmienia się w nieporządek, harmonia w dysonans, umiar w nadmiar, 
powaga w śmiech, prawo w bezprawie, a sacrum w profanum 43.

Stan wolności nie jest jednak tylko chwilowy. Jak stwierdził Norwid w przywo-
łanym wcześniej fragmencie noweli, wenecki karnawał pozwala odnaleźć wytchnie-
nie w steatralizowanej, skonwencjonalizowanej rzeczywistości. Tragizm weneckich 
samobójców bierze się bowiem stąd, że przyszło im żyć „w świecie pozbawionym 
nagle złudzeń”, w którym „człowiek czuje się obcy”:

To wygnanie jest nieodwołalne, skoro braknie wspomnienia utraconej ojczyzny albo nadziei na 
ziemię obiecaną. Ta niezgodność pomiędzy człowiekiem a jego życiem, pomiędzy aktorem a dekoracją, 
jest właśnie poczuciem absurdu 44.

Poczucie niezgodności między aktorem a dekoracją stanowi fundament Norwi-
dowskiej ironii losu, będącej – jak zauważył Sławomir Świontek –„wynikiem starcia 
»woli« i »historii«” 45. Karnawał polega jednak nie tyle na „wyjściu z czasu”, zignoro-
waniu historii, ile na zagłębieniu się w niej, na cyklicznym, ciągle na przestrzeni 
wieków powtarzanym odwracaniu świata na opak. Zakorzeniona w pamięci zbio-
rowej tradycja, kultywowanie zwyczajów przodków, rozsadzają skostniałą teraź-
niejszość. Negując konwencje społeczne ceremonia przywraca istniejący w zbioro-
wej świadomości mit o niegdysiejszym egalitaryzmie i o wspólnocie. Karnawał 
okazuje się więc – poprzez „uobecnienie przeszłości fundacyjnej” – manifestacją 
marzenia o ponownym włączeniu się człowieka w historię:

Przykłady pokazują, że w pamięci kulturowej obecny jest pewien element sakralny. Figury pamię-
ci posiadają sens religijny, a uobecnianie ich przez wspominanie ma często charakter święta. Święto 
– obok licznych innych funkcji – służy uobecnieniu przeszłości fundacyjnej. Przez odniesienie do prze-
szłości ustanowiona zostaje tożsamość wspominającej grupy. Wspominając swoją historię i przywołując 
figury pamięci, grupy społeczne upewniają się co do swojej tożsamości 46.

Jak twierdzi Norwid w Rzeczy o wolności słowa, istotą ewolucji dziejów jest nie-
ustanny proces wcielania słowa (idei) w życie pojedynczego człowieka i społeczeń-
stwa. Wolność jednostki sprzęga się z wolnością idei (słowa); walka o autonomię 
czystości to batalia o niezależność człowieka. Stąd bierze się aeronautyczny protest 
lorda przeciwko błędnemu definiowaniu wartości. Cel arystokraty stanowi bowiem 
włączenie człowieka w historię poprzez ponowne wcielenie słowa-idei w rzeczywistość 
społeczną.

43 W. D u d z i k, Karnawały w kulturze. Warszawa 2005, s. 44.
44 A. C a m u s, Mit Syzyfa. W: Eseje. Wstęp J. K o s s a k. Wybór, przekł., przypisy J. G u z e.   

Wyd. 2. Warszawa 1974, s. 99.
45 S. Ś w i o n t e k, Norwidowski teatr świata. Łódź 1983, s. 134.
46 A s s m a n n, op. cit., s. 68.
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Człowiek, będący częścią „Dziejów-zaciągu” (N-2 106), odzyskuje utraconą 
godność, tak jak odzyskują ją weneccy samobójcy, których biografie stały się trwa-
łym elementem wielkiej historii i wynikającego z niej piękna weneckich zabytków. 
Imperatyw pamięci zmusza do dialogu z przeszłością. Przywraca zatem godność 
tym, których nieludzki pragmatyzm rzeczywistości, opartej na tym, co chwilowe 
i doraźne, niszczy i skazuje na zapomnienie. Norwid, tworząc w Tajemnicy lorda 
Singelworth metafory przestrzenne, łączy dwie perspektywy: sferę życia społeczne-
go („warunki poziome”) ze sferą historii, którą reprezentują wertykalny manifest 
lorda oraz historyczna architektura miasta, składającą się z „gotyckich wież, łuków 
triumfalnych i kolumn” (N-6 150). Nałożenie topografii pamięci na mapę Wenecji 
formuje kształt krzyża:

Parabola „krzyża” dziejów w przedziwny sposób harmonizuje doświadczane przez człowieka anty-
nomie, zachodzące między wolą Boga i wolnością człowieka, rytmiką historii świętej i świeckiej, między 
ofiarą i historycznym postępem, wskazując ciągle na paschalny horyzont ludzkiej historii 47.

Rozwiązanie tajemnicy brytyjskiego lorda stanowi więc emancypacja człowieka: 
jego podmiotowość, wolność, poprzez nadanie jego życiu szerszej perspektywy niż 
ta, jaką rozwój gospodarki rynkowej i przemysłu kulturowego był w stanie mu 
zaproponować. Społeczny „rozum instrumentalny” zostaje zastąpiony w Tajemnicy 
lorda Singelworth topografią pamięci, której sens najdobitniej wyraża znany Nor-
widowski aforyzm „Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek daléj” (N-2 18).

A b s t r a c t

MATEUSZ GRABOWSKI University of Łódź

TOPOGRAPHY OF MEMORY IN NORWID’S “TAJEMNICA LORDA SINGELWORTH” (“LORD 
SINGELWORTH’S SECRET”)

The aim of the article is to reflect on the relationship between past and present in Cyprian Norwid’s 
Tajemnica lorda Singelworth (Lord Singelworth’s Secret), since the character from the novella’s title 
travels in a space marked by great history of the Republic of Venice. In this respect, Norwid gives on 
the topography of the city sightseen by the character the topography of memory. This memory brings 
back not only political history, but first and foremost the biographies of individuals crashed by the 
mechanisms of late modernity. Reflection on the role of history and memory in the reality of European 
social life in the second half of 19th century allows to picture the image of arising modernity – the pro-
cess of Haussmannisation – criticised by Norwid, in its late phase.

47 A. D u n a j s k i, Teologiczne implikacje historyzmu Norwida. W zb.: Norwid wobec historii, s. 139.
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MIERZYĆ NA DZIEŁO WIELKICH, WIDZIEĆ POJEDYNCZY KŁOS  
O LITERACKICH MISTRZACH TRZECH USTROŃSKICH „LUDZI KSIĄŻKI”*

„Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś” – ta zbanalizowana fraza może 
się okazać szczególnie płodna poznawczo, gdy zademonstruje się jej działanie 
w perspektywie porównawczej, w odniesieniu do postaci wielorako i niejednoznacz-
nie ze sobą powiązanych. W interesującym mnie przypadku będą to trzej chłopi 
z pochodzenia, a „ludzie książki” z zamiłowania, ewangelicy urodzeni w Ustroniu 
na Śląsku Cieszyńskim: socjolog i humanista Jan Szczepański (1913–2004), w la-
tach sześćdziesiątych przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjolo-
gicznego (ISA), później m.in. Komitetu Ekspertów do opracowania Raportu o Stanie 
Oświaty oraz Komitetu Pamiętnikoznawstwa PAN; Jan Wantuła (1877–1953) – pisarz 
ludowy, działacz narodowy, historyk samouk, publicysta, przede wszystkim zaś 
ceniony bibliofil 1, prywatnie wuj Szczepańskiego; wreszcie Józef Pilch (1913–1995) 
– także bibliofil i historyk amator, główny autor Słownika gwarowego Śląska Cie-
szyńskiego, przyjaciel Wantuły i kolega z klasy przyszłego socjologa, z zawodu 
księgowy PSS Społem. 

Nazwanie wszystkich trzech „ludźmi książki” wyznacza dla nich wspólny mia-
nownik, pozwalający umniejszyć rolę różnicy w wykształceniu między profesorem 
a wychowankami szkoły powszechnej. Na podstawie Dziennika Pilcha i korespon-
dencji Wantuły można wręcz zaryzykować twierdzenie, że ilością, a nierzadko 
również jakością lektur nie ustępowali oni utytułowanemu znajomemu 2. Spośród 

* Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przy-
znanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/N/HS2/00966.

1 Postać J. Wantuły popularyzowali m.in. G. M o r c i n e k  (Jan Wantuła. Katowice 1959)  
i K. L. K o n i ń s k i  (Robotnik bibliofilem. Przyczynek do bibliofilstwa na Śląsku. W: Pisma wybra-
ne. Warszawa 1955). Ten drugi pisał m.in.: „Nie darmo Orkan pod tym właśnie dachem szukał 
gościny, wszak gospodarzem jego był pan Jan Wantuła, z zawodu robotnik metalowiec, [...] dosko-
nały znawca rzeczy śląskich, erudyta i bibliofil, właściciel cennego zbioru silesiaków” (K. L. K o-
n i ń s k i, Kartki z dziejów polskości Śląska. Cz. 1. „Przegląd Współczesny”  t. 53 á1935ñ, s. 240). 
Nb. w 1935 r. Wantuła otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, a w 1952 r. został 
przyjęty do Związku Literatów Polskich.

2 Bohaterowie artykułu byli też au courant z nowościami i białymi krukami – zob. np.: „Zaciekawio-
ny urywkami z dzieł Nietzschego kupiłem sobie Tako rzecze Zaratustra – to cudowna, ale zarazem 
straszna skarbnica głębokiej myśli. Muszę porównać z oryginałem, o ile wiernie oddano w przekła-
dzie myśli filozofa nadczłowieczeństwa” (J. W a n t u ł a, list do J. Hempla, z 20 II 1909. Bibl. Na-
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tych rozlicznych pozycji warto wyodrębnić pewne kluczowe nazwiska – autorów, 
w których prezentowana tu trójka dostrzegała autorytety lub wręcz personifikacje 
własnego stosunku do świata. odnajdując w ich twórczości ślady osobistych ide-
ałów, Szczepański, pilch i wantuła zyskiwali sankcję, by podług tak nobilitowanych 
przekonań formować zarówno swoją egzystencję, jak i relację wobec rzeczywistości 
społeczno-kulturowej.

Słowacki, Sienkiewicz, Conrad,  
czyli nieoczywisty romantyzm Jana Szczepańskiego

„Słowacki był jednym z moich ideałów młodości” 3 – wyznaje explicite w swoich 
Dziennikach autor Wizji naszego losu i, istotnie, w rozmaitych jego pismach można 
trafić na echa tej admiracji. Młody Szczepański z dorobku wieszcza wybiera zwłasz-
cza fragmenty, w których z emfazą podkreślana jest indywidualność podmiotu oraz 
„dumne serce”, każące mu widzieć siebie „na maszcie” (zob. Testament mój) i na-
pełniające go poczuciem własnej wyjątkowości. przy pasieniu krów ustroński gim-
nazjalista zagłębia się w lekturę i snuje plany zdecydowanie przekraczające ciasne 
opłotki wiejskiego obejścia, jakby pchany intuicją, że „przed sobą miał krainę duchów 
do zdobycia” (zob. Godzina myśli). Już jako absolwent filozofii przytacza w notatce 
z 1938 r. motto z Kordiana: „więc będę śpiewał i dążył do kresu; / ożywię ogień, 
jeśli jest w iskierce...”, które w świetle ówczesnych oraz późniejszych wypowiedzi 
Szczepańskiego zyskuje rangę dewizy dla jego życia poświęconego Dziełu. takie 
ukierunkowanie nosi znamiona „siły fatalnej” – nieuniknionej jak predestynacja 
i pożądanej (wydobywa ona przecież „zmartwychwstania słowa”), lecz zarazem de-
struktywnej dla swego nosiciela, a w najlepszym razie powodującej jego wyobcowa-
nie. w roku 1935 student z ustronia na myśl przewodnią nowego zeszytu diariusza 
wybiera, co symptomatyczne, tchnącą patosem strofę z Podróży na Wschód 4, 
w której uwydatnione jest doznanie tajonych cierpień, nietożsamości z własnym 
wizerunkiem, jaki jawi się postronnym 5, czy w końcu bunt przeciw wadliwemu 
urządzeniu świata. Jednostce nieprzeciętnej doskwiera niezrozumienie i odium 
otoczenia, ale czuje się ona zniewolona, by na przekór trudnościom – zgodnie z ro-
mantyczną ideą samostanowienia – podążać za rysującą się na widnokręgu wizją.

rodowa. Dział Rękopisów, sygn. 7601, t. 2, k. 13); „w tych dniach radio i telewizja nadały wiadomość 
o Nagrodzie Nobla dla Czesława Miłosza. znam go z jego książki pt. Kontynenty, wydanej  
w r. 1958 w paryżu przez tamtejsze wydawnictwo »kultura«” (J. P i l c h, Dziennik. Zapiski bibliofi-
la i dziejopisa z lat 1963–1995. Red. k. S z k a r a d n i k. ustroń 2013, s. 337). Cytując dalej tę 
pracę pilcha, stosuję skrót p, natomiast do Dzienników z lat 1935–1945 J. S z c z e p a ń s k i e g o 
(przepisał, oprac., wstępem opatrzył D. k a d ł u b i e c. ustroń 2009) odsyłam oznaczeniem S. 
Liczby po skrótach wskazują numery stronic.

3 J. S z c z e p a ń s k i, Dzienniki z lat 1945–1968. oprac., wstęp, przypisy D. k a d ł u b i e c. ustroń 
2013, s. 187.

4 zob. S 23: „Jeśli Bóg wiedział, jak mi było trudno / Do tego życia, co mi dał, przywyknąć / i nie 
przeklinać... i drogą bezludną / iść po tym świecie szalonym, i niknąć”. 

5 zob. J. k l e i n e r, Sztuka poetycka Słowackiego. w: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956, 
s. 184: „postaci Słowackiego chcą swój byt uwydatnić, bo on im sam nie wystarcza, chcą podkreś- 
lić swą niezwykłość lub paradować zwykłością jako kryjącą niespodziewane walory. Chcą powiedzieć 
o sobie to, co rzuci na nie światło właściwe, chcą się w odpowiednim świetle ukazać”.
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I właśnie w Wizjach naszego życia Szczepański generalizuje po latach swoją 
niegdysiejszą postawę, ilustrując typowe dla młodych ludzi maksymalizm i mierze-
nie sił na zamiary cytatem z Beniowskiego: „Widzę, że nie jest on tylko Bogiem 
robaków i tego stworzenia, co pełza, / On lubi lot olbrzymich ptaków i rozhukanych 
koni On nie kiełza” 6. Czy jednak wraz z nastaniem dorosłości kończy się u autora 
Spraw ludzkich szukanie dla własnego życia zwierciadeł w utworach Juliusza Sło-
wackiego? Podobnie jak ulubiony poeta – Szczepański stale zmaga się z problemem 
relacji między wybitnym indywiduum a narodem i ludzkością oraz ich bolączkami. 
W trakcie wojny deliberuje nad granicą pięknoduchostwa, a także nad tym, czy 
wypada odnotowywać osobiste błahe utrapienia wśród powszechnej rozpaczy 
i śmierci:

„Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy”. Dobrze pamiętam, jak Przyboś 7 namiętnie zwalczał ten 
patos Rozy Wenedy. [...] ale są chwile i dnie, kiedy każdomiesięczne kwestie małżeńskie zasłaniają cały 
świat, choćby płonął pożarem setek miast i wsi i tonął we krwi [...]. [S 174]

W odniesieniu do życia i pism Szczepańskiego konstytutywny dla polskiego 
romantyzmu dylemat między sferą prywatną a publiczną wydaje się rzeczą fun-
damentalną. Już za młodu socjolog otacza uwielbieniem Polskę, ale traktowaną 
jako metonimia wybornej polskojęzycznej twórczości; kiedy dumając nad literac-
kimi gigantami, stwierdza, że imponują mu Francuzi, natychmiast reflektuje się, 
iż Słowacki to reprezentant jego własnej kultury (S 59). W sferze społeczno-pań-
stwowej – przed wojną i później – wypunktowuje natomiast Szczepański mnóstwo 
mankamentów. Zapewne w związku z tym w przywołanej już książce o kształto-
waniu życia nadmienia, że przy przezwyciężaniu niepokojów pokwitania pomocne 
są takie wizje, jak zawarte w Beniowskim i Syzyfowych pracach 8. Nie motywuje 
tego wskazania, lecz najwyraźniej utożsamia się z wyrażoną w poemacie koncep-
cją twórcy-rewelatora, który sytuując się ponad podziałami, swoją duchową moc 
pragnie wykorzystać do konstruowania nieanachronicznego modelu kultury i my-
śli społecznej. Jego misję stanowiłoby „ocalenie narodu od małostkowych ambicji, 
waśni, fałszu, od karłowatości ducha i prowadzenie ku przyszłości, godnej ojczy-
zny dawnych Polaków [...]” 9, aczkolwiek Szczepański – nie będąc spadkobiercą 
kultury szlachecko-ziemiańskiej – ideał tego Polaka lokuje gdzie indziej niż Sło-
wacki. Zatem autor rozprawy (nomen omen) O indywidualności, czujący w sobie 
„indywidualność zawsze ogromną” 10, dzięki niej wiąże się wyjątkowo mocno ze 
zbiorowością narodową. Także Syzyfowe prace mieszczą ideę świadomej łączności 
z ową wspólnotą więzi, łączności, do której jednak należy dojrzeć, czy raczej: któ-
rą należy mozolnie wytwarzać. Intrygujący wybór tych akurat dzieł poświadcza 
tezę, że w Szczepańskim stapiały się pierwiastki obu antagonistycznych orientacji 

  6 J. S z c z e p a ń s k i, Wizje naszego życia. Warszawa 1995, s. 43. 
  7 J. Przyboś był nauczycielem języka polskiego w cieszyńskim gimnazjum, do którego uczęszczał 

późniejszy socjolog.
  8 Zob. S z c z e p a ń s k i, Wizje naszego życia, s. 44.
  9 A. K o w a l c z y k o w a, wstęp w: J. S ł o w a c k i, Beniowski. Poema. Wyd. 4, zmien. Oprac. A. K o-

w a l c z y k o w a. Wrocław 1996, s. LVII. BN I 13/14.
10 Ibidem, s. XI.
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formujących polską wyobraźnię nowoczesną; że można by o nim – jak właśnie 
o Stefanie Żeromskim i jego bohaterach – powiedzieć: „romantyk w kapeluszu 
pozytywisty” 11.

Jeśli Szczepański odcina się od postawy romantycznej, to o tyle, o ile w grę 
wchodzi domena polityki. W rudymentarnej kwestii „bić się czy nie bić?” opowiada 
się za roztropną, wytrwałą pracą, w kontrze do straceńczości 12 i kultu przegranych 
jako zwodniczego antidotum na kompleksy. Rozważając subiektywne sensy, jakie 
naród przypisuje historii, socjolog konfrontuje polską martyrologię z nastawieniem 
do własnych dziejów u obywateli USA: „hasło »ja się w chwili ofiarnej jak kadzidło 
spalę« nie budzi tam takiego odzewu” 13. Do Kordiana odwołuje się również, by 
zdemistyfikować oblekanie Polski w szaty Winkelrieda, który wybawia innych od 
zorganizowanego zła. Tym razem kładzie nacisk na dowiedzenie, że spekulacją 
metafizyczną jest zniwelowanie różnic między działaniem narodu a czynami jed-
nostki 14. 

Mówiąc o polskiej mitologii heroicznego męczeństwa, nie sposób zlekceważyć 
Henryka Sienkiewicza – pisarza równie istotnego dla bohatera artykułu, acz darzo-
nego ambiwalentnymi uczuciami. Z perspektywy pozytywisty socjolog zachowuje 
dystans wobec jego koncepcji narodu, z drugiej strony – autor Trylogii bez wątpie-
nia olśniewa ustrońskiego humanistę jako indywidualność oraz kreator niebywale 
sugestywnej wizji 15 profilującej wyobraźnię i świadomość historyczną. Można się 
pokusić o tezę, że Szczepański, mutatis mutandis, naśladuje jego nowatorskie po-
dejście do historii – czerpanie i z prawdy źródeł, i z domowego przekazu, i z mitu, 
i z aspiracji 16 – tworząc swe miniatury Korzeniami wrosłem w ziemię. Co prawda, 
mają one charakter wspomnieniowy, niemniej stanowią zarazem pewien projekt, 

11 Takim właśnie mianem określił Szczepańskiego W. M a r k i e w i c z  (Wspomnienie o profesorze 
Janie Szczepańskim. „Nauka” 2005, nr 1, s. 167).

12 Zob. np. J. S z c z e p a ń s k i, O Pamiętnikach Polaków. Wstęp w zb.: Pamiętniki Polaków 1918–1978. 
Antologia pamiętnikarstwa polskiego. Wstęp J. C h a ł a s i ń s k i, J. S z c z e p a ń s k i. Wybór i oprac. 
B. G o ł ę b i o w s k i, M. G r a d, F. J a k u b c z a k. T. 1: Druga Rzeczpospolita 1918–1939. War-
szawa 1982, s. 44: „Czesi starali się [...] zachować optimum substancji biologicznej, kulturalnej 
i gospodarczej narodu, aby [...] wykorzystać je jako warunki zajęcia miejsca w odbudowującym się 
świecie. Polska wybrała drogę bezpardonowej walki zbrojnej, [...] nie zyskując w oczach aliantów 
większego uznania niż Czesi [...]”. Postawę promującą tworzenie suwerenności i mądre gospoda-
rowanie zamiast nurzania się w cierpieniu czy zamiast izolacji satyryka wyrażają np. takie szkice 
J. S z c z e p a ń s k i e g o, jak zamieszczone w książce Czas narodu (Kielce 1999) Myślenie o przy-
szłości lub Od komunizmu – dokąd? 

13 J. S z c z e p a ń s k i, Historia mistrzynią życia? Warszawa 1990, s. 173.
14 Zob. J. S z c z e p a ń s k i, Najważniejsze i najtrudniejsze. W: Najważniejsze i najtrudniejsze. War-

szawa 1999, s. 90–91.
15 Zob. S z c z e p a ń s k i, Wizje naszego życia, s. 75. Zob. też J. C h a ł a s i ń s k i, Sztuka jako element 

kultury historycznej. „Odrodzenie” 1947, nr 32, s. 5: „Historia poszczególnego narodu, jako zbio-
rowej indywidualności [...], jest zawsze dziełem wyobraźni wielkiego artysty [...]. Tak samo jak 
płodem artystycznej wizji pisarza, a nie naukowym tworem biologii czy psychologii, jest przybliże-
nie mas do genialnej indywidualności”.

16 Zob. E. K o s o w s k a, Powieści Henryka Sienkiewicza. Historia jako przedmiot wyboru. W zb.: 
Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. B. G o n t a r z, 
M. K r a k o w i a k. Katowice 2009, s. 106.
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który uwzniośla dawną kulturę wsi cieszyńskiej, jej „rycerzy” (ustrońskich chłopów), 
a wtórnie także ich „późnych wnuków”. 

Równocześnie socjolog waha się, czy Sienkiewicz – którego podobnie jak Sta-
nisław Brzozowski zdaje się obarczać odpowiedzialnością za krzewienie „z a r a z y 
s z l a c h e c k i e g o  l e n i s t w a” oraz uznawać za wyraziciela mentalności „tańczą-
cego niewolnika” (Sclavus saltans) 17 – uwiódł masy obrazem zrodzonym we własnej 
wyobraźni, czy też (wedle pozytywistycznego postrzegania roli pisarza) pomógł tyl-
ko skrystalizować się zbiorowym nastrojom, emocjom, fantazmatom:

Prawie sto lat utrzymywała się [Sienkiewiczowska] wizja roli szlachty jako klasy rycerskiej. A jak 
Bolesław Prus narzucił Polakom wizję Wokulskiego i jakie mechanizmy społeczne wykorzystał? Jaki był 
wpływ Chłopów Reymonta na wieś [...]? Czy te wizje [...] były tylko wizjami książkowymi? Przecież au-
torzy [...] opisywali rzeczywistość zastaną, nadawali postać słowną ideom krążącym w społeczeństwie 
od dawna [...] 18. 

Dola chłopów jest Szczepańskiemu najbliższa, a ich ogląd świata – po przefil-
trowaniu go przez osobiste doświadczenia – socjolog szczególnie honoruje. Mimo 
to również kresowi herosi Sienkiewicza, ze swoją ułańską fantazją i indywidualnoś- 
cią, poniekąd wkomponowują się w model osobowości propagowany przez ustroń-
skiego humanistę. W refleksjach nad pojęciem pogranicza przywołuje on za przykład 
„Kozaków siczowych, rycerzy ze stepowych stanic” z Ogniem i mieczem, odważnych, 
przezornych, ale działających szybko i skutecznie. „Wielkość osobowości i zbioro-
wości określają świadomie czy nieświadomie ustalone granice dążeń” – przypomina 
Szczepański, by zapytać retorycznie: „A jakie granice zakreśla sobie nasz naród?” 19 
Paradoksalnie zatem Sienkiewicz wyzyskany tu zostaje w celu zachęty do wyzwo-
lenia się z własnych urojeń i z roli papugi narodów, zachęty do czynu, samodziel-
nego stwarzania świata. 

Maksyma „czyń lub giń!”, fascynacja romantyczną antropologią przy krytyce 
„religii ojczyzny” i innych mitów zbliża Szczepańskiego do Josepha Conrada 20, 
chociaż pierwszy zamiast rycerskiej etyki szlacheckiej (której sukcesorem był dru-
gi) jako busolę moralną traktuje etos chłopsko-protestancki, zogniskowany na 
pracy. Warto jednak dodać, że wśród Conradowskich „prostych zasad” poczesne 
miejsce zajmuje wierność obowiązkowi, a zatem i pracy. Co więcej, podobnie jak 
w ujęciu ustrońskiego humanisty wydaje się ona cnotą per se, tak dla autora Lor-
da Jima służba dobrej sprawie sama w sobie stanowi nagrodę 21. 

Pisarz ten pojawia się w twórczości socjologa w różnorakich, modyfikowanych 
z czasem kontekstach. W przedwojennych partiach Dzienników można się natknąć 
na wzmianki o lekturze jego powieści – emblematów wabiącej przygody, pędu do 
odkrywania nieznanego, zachłystywania się feerią rzeczywistości: 

17 S. B r z o z o w s k i, Współczesna powieść polska. W: Współczesna powieść i krytyka. Wstęp T. B u-
r e k. Oprac. J. B a h r, M. R y d l o w a. Kraków 1984, s. 94, 95.

18 S z c z e p a ń s k i, Wizje naszego życia, s. 198.
19 J. S z c z e p a ń s k i, Granica. „Odra” 1987, nr 4, s. 18.
20 Zob. M. J a n i o n, Conrad wobec dylematu polskiego romantyzmu. W: Projekt krytyki fantazma-

tycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991, s. 148.
21 Zob. Z. N a j d e r, Conrad i tradycyjne pojęcie honoru. W: Sztuka i wierność. Szkice o twórczości 

Josepha Conrada. Przekład H. N a j d e r. Opole 2000, s. 167.
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Owe Conradowskie „skrawki obcych lądów w mżeniu gwiazd i namiętności ludzkie w pomroce”. Są 
to błyski oddali niepokojące, rozbijające monotonię moich dni zjawami dalekich gór, śniegów północy, 
spalonych pustyń – cudnych statków [...]. Zew świata. Echa wspaniałego życia. [S 36]

„Orla lotów potęga” bierze się u młodego Szczepańskiego z pozycji „oczytanego, 
świeżego barbarzyńcy”, który „między pasieniem krów a namiętnym pochłanianiem 
książek” (S 46) dorósł do zrozumienia własnego potencjału i powołania. Bo wszak 
nie przygoda, ale powinność wobec wewnętrznego imperatywu stanowi oś utworów 
Conrada. Już w 1936 r. socjolog napomyka w diariuszu o opowiadaniu Młodość, 
będącym apoteozą młodzieńczego heroizmu: retrospekcją Marlowa z pełnienia 
pierwszej odpowiedzialniejszej funkcji na statku, zmagań ze sztormem i pożarem, 
które okazały się dla niego sprawdzianem charakteru. Romantyczne uniesienia 
muszą zostać skanalizowane:

Bo mija czas nieokreślonych dziwów i porywów. [...] Wiek męski – wiek klęski! Śmieszne to. Więc 
ma się zwyciężać, będąc tylko młodym, szalonym szczenia kiem? Inaczej, mimo wszystko, wyobrażam 
sobie mój wiek męski. Po prostu jedno słowo – zwycięstwo. Lecz nie zwycięstwo Conradowskie. Zwycię-
stwo i w znaczeniu rekinów życiowych, i zwycięstwo w znaczeniu ocalenia w sobie wyższego stosunku 
do życia. [S 46]

Jednak te entuzjastyczne, nieco egzaltowane wynurzenia doktoranta – pod 
wpływem wojennej poniewierki, kolejnych deziluzji i niepohamowanego upływu 
czasu – obracają się we własne przeciwieństwo. W Szczepańskim narasta prze-
świadczenie, że jego indywidualność nie podołała maksymalistycznie pojętemu 
Dziełu 22. W wieku 51 lat wyrzuca on sobie z goryczą: „Mierzyłem wysoko, na dzie-
ło wielkich – Bergson, Russell, Conrad – i nic z tego nie wyszło. Żadna wielka idea, 
żaden pomysł, żadna szkoła” 23. Z uosobienia najwyższego pułapu ideowo-artystycz-
nego autor Tajnego agenta przeobraża się w symbol pozbawionego złudzeń oglądu 
świata, widzenia go – jak tłumaczy z kolei Jan Józef Szczepański – „w dramatycznej 
perspektywie tych proporcji, które ujawniając nieskończoną naszą znikomość, 
nakazują człowiekowi pokorę i równocześnie dają mu prawo do dumy” 24. 

Z tejże perspektywy starzejący się socjolog ostrzega przed wytyczaniem sobie 
nierealistycznych celów, niemniej powściągnięcie afektowanych tęsknot i skromne 
ograniczenie aspiracji nie powinno skutkować cynizmem. Po 45 latach Szczepański 
rewiduje cytat z autora Zwycięstwa w świetle swojej dojrzałej wizji ludzkich prze-
znaczeń: 

22 Zob. J. S z c z e p a ń s k i, Wartość działania. W zb.: Człowiek i świat wartości. Red. J. L i p i e c. 
Kraków 1982, s. 340: „w dziele przejawia się zdolność [...] zbliżająca człowieka do bogów, w nim 
człowiek włącza się w wielki kosmiczny dramat przekształcania świata, dzieło ujawnia to, co z isto-
ty świata weszło w każdego z nas, mianowicie dążenie do nowej postaci, bez względu na to, jaki 
jest jego kres”.

23 S z c z e p a ń s k i, Dzienniki z lat 1945–1968, s. 228–229.
24 J. J. S z c z e p a ń s k i, List do Juliana Stryjkowskiego. W: Przed nieznanym trybunałem. Warszawa 

1975, s. 126. (Warto zaznaczyć, że dwaj cytowani tu Szczepańscy nie byli ze sobą spokrewnieni.) 
Można by o ustrońskim socjologu powtórzyć to, co on sam pisze o H. Bednarskim, który przyjął 
postawę umiaru i sceptycyzmu wobec rzeczywistości jako właściwą, czyli krytyczną formę jej afir-
macji (zob. J. S z c z e p a ń s k i, „Człowiek prawy, który nie przestał być lewy”. W zb.: Społeczeń-
stwo – rodzina – wychowanie. Księga pamiątkowa ku czci prof. Henryka Bednarskiego. Red. 
J. S z t u m s k i. Ryki 2004, s. 81).
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I wtedy gdy Kowalski zobaczy nagle znowu „skrawki obcych lądów w mżeniu gwiazd i namiętności 
ludzkie w pomroce”, przypomni marzenia o Conradowskim Patusanie [...] i pomyśli smętnie o swoim 
M-4, o zbliżającym się remoncie, o rosnących dzieciach i wydatkach z tym związanych [...] – czy to nie 
w tym przejawi się człowieczeństwo Kowalskiego? Dążenie do życia „wielkiego” i wypełnianie obowiązku 
w życiu „małym”? 25

Mimo groźby rozczarowań „conradowskie” marzenia pozostają bezcenne jako 
szansa ocalenia rzeczonego „wyższego stosunku do życia”, ratunek przed tym, co 
płaskie i trywialne. 

I jakkolwiek sam Szczepański przemaga zawód niespełnienia 26, również bory-
ka się z kolejnymi porażkami, które u socjologa-pragmatyka wyzwalają przypływ 
reminiscencji romantycznych. Przekonawszy się, że chęć racjonalizacji społeczeń-
stwa i gospodarki stanowi utopię, gdyż ludzkie popędy i afekty są niewykorzenial-
ne, ubolewa on nad nierealnością wcielenia w życie na szerszą skalę teorii spraw-
nego działania Tadeusza Kotarbińskiego: „Chociaż jako socjolog wiem, dlaczego 
inaczej być nie może, to jednak smutno mi, Boże” 27.

Autor Balladyny staje się wreszcie partnerem Szczepańskiego w konfrontacji 
znacznie donioślejszej niż ta z ograniczonością rozumu: w starciu z chorobą i bólem 
(„Ty wiesz, jak muszę cierpieć, abym śpiewał” z Pieśni IV Beniowskiego) 28 oraz 
w powolnym obłaskawianiu przemijania („Ja teraz do wewnętrznej spokojności 
zmierzam” – cytuje bohater artykułu list Słowackiego do matki) 29. W pisanych 
u schyłku życia Fantazjach na temat czasu uczony wspomina o pocieszaniu się przez 
starszych ludzi myślami takimi jak: „moje za grobem zwycięstwo” i „zostanie po mnie 
ta siła fatalna” 30, niemniej w tych syntetycznych refleksjach zawiera się przede 
wszystkim jego wiara we własną indywidualność i trwałość pisarskiego dorobku. 
Zasadza on ową wiarę jednak teraz nie na określonym Dziele (niby exegi monumen-
tum...), lecz na niezakończonym – jak długo się da – procesie tworzenia: wszak nie 
wyczerpany jeszcze temat można poruszyć w następnej książce 31. Byłby to znów 
przejaw romantycznego stosunku do literatury, oznaczającego tu nie tyle jej prymat 
nad życiem, ile unieśmiertelnianie się owego życia poprzez stwórcze słowo. A z dru-
giej strony – wersja skromna, pozytywistyczna: trwanie-jeszcze-tutaj, póki nadal ma 
się następny tom, czy choćby stronicę, do napisania, do przeczytania...

25 J. S z c z e p a ń s k i, Sprawy ludzkie. Warszawa 1984, s. 84–85.
26 Na starość socjolog wyznaje, że żył po to, by napisać rozprawę O indywidualności (1988). Zob. 

Trzeba z żywymi naprzód iść. Z prof. Janem Szczepańskim rozmawia R. B o b e c k i. „Nauka 
i Przyszłość” 1998, nr 12, s. 4.

27 J. S z c z e p a ń s k i, Smutno mi, Boże. „Odra” 1987, nr 11, s. 18.
28 S z c z e p a ń s k i, Sprawy ludzkie, s. 10.
29 S z c z e p a ń s k i, Dzienniki z lat 1945–1968, s. 187.
30 J. S z c z e p a ń s k i, Fantazje na temat czasu. Lublin 1999, s. 120. Zob. też D. T. L e b i o d a, Juliusz 

Słowacki i romantyczne apoteozy wieczności. W zb.: Wyobraźnia Juliusza Słowackiego. Materiały 
konferencji naukowej. Bydgoszcz, 21 kwietnia 2004 roku (Red. ... Bydgoszcz 2006, s. 272): „U Sło-
wackiego silnie akcentowana jest postać wielkiego męża i nadwrażliwego przewodnika [...]. [Tacy 
bohaterowie] są kamieniami milowymi wyobraźni i prowadzą czytelnika ku uniwersum, ku wielkim 
ostatecznym sprawom [...]. [...] pojawia się [tu] inny rodzaj apoteozy wieczności – jakby poprzez 
uświadomienie sobie, jak ważni są przewodnicy duchowi i jak wielki wymiar mają ich doskonałe 
twory”.

31 Zob. J. S z c z e p a ń s k i, Post scriptum. W: Polskie losy. Warszawa 1993, s. 117.
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Jego praca nad książką [O indywidualności] właściwie nie jest jeszcze skończona – mówi pani Nora 
pogodnie. – Jan codziennie jeszcze tę książkę dopełnia w jakiś sposób. Myślisz o indywidualności, Janie? 
– pyta pani Nora, a Profesor potwierdza skinieniem głowy 32.

Mickiewicz, Pigoń, Sienkiewicz, czyli wysokie tony narodowe Józefa Pilcha

Dla obu bibliofilów – Pilcha i Wantuły – obcowanie z książkami stanowi elementar-
ny budulec tożsamości. Młodszy z nich szczególną estymą darzy Mickiewicza, 
zwłaszcza jako autora poematu o ostatnim zajeździe na Litwie:

Niedawno byli u nas wszyscy i gdym opowiadał coś na temat spraw polskich, wyszło mi z ust: „Jak 
w Tadeuszu Mickiewicza”. Natychmiast odezwał się Alojz, zwykły szofer, mówiąc żartem: „Przepraszam, 
nie w Tadeuszu, ale w Panu Tadeuszu – wujek obraził Pana Tadeusza”. [...] ten prosty Alojz zapewno 
nie zdawał sobie sprawy, że [...] powiedział wielką prawdę. Przecież nie ma dla mnie w literaturze świa-
towej drugiej tak pięknej, tak patriotycznej literatury jak polska, a w niej Pan Tadeusz Adama Mickie-
wicza. [P 196] 

Warto zastanowić się nad przyczynami owego sentymentu. Czy wynika on 
z faktu, że była to jedna z pierwszych wysokoartystycznych książek, które rzeczy-
wiście „zbłądziły pod strzechy”, także do chatki w wiosce Goleszów, gdzie w r. 1913 
przyszedł na świat późniejszy bibliofil? Przecież treść Mickiewiczowskiej epopei 
powinna być Pilchowi podwójnie obca: po pierwsze, jako chłopu, który musiał za-
kończyć naukę na szkole podstawowej, by utrzymywać siebie i matkę – ubogą 
wdowę; który wyrósł w całkowicie odmiennych warunkach społecznych niż prota-
goniści Pana Tadeusza. Po wtóre, jako Ślązakowi, zanurzonemu w innej kulturze 
regionalnej. Frustrację płynącą z niemożności naturalnego utożsamienia się z bo-
haterami poematu werbalizuje śląski historyk literatury, Stefan Szymutko: 

Jak można było zachwycić się litewskim chłodnikiem, kiedy proszony obiad kojarzył się z tartymi 
kluskami i modrom kapustom? Jak można było czuć się swojo wśród kontuszowych gości, jeśli za 
uroczysty strój nauczono uważać czorny ancug i bioło koszula? Tym bardziej, gdy z obcością estetycz-
ną łączyła się klasowa: identyfikowało się tylko z tymi bohaterami [...], którym wieszcz Mickiewicz, 
zamknąwszy usta, nakazał gdzieś w tle orać ziemię, sprzątać we dworze, służyć swym panom. Nic 
dziwnego, że czytający uważał owych panów za rozgodanych i gupich próżnioków 33.

Gdy przyjmie się optykę, która uwypukla hegemonię pewnego dyskursu kosz-
tem kultur zmarginalizowanych, podziw Pilcha dla Mickiewicza może przypominać 
perwersyjną miłość kolonizowanego do kolonizatora 34. Niemniej składanie tej ado- 
racji na karb prostoduszności czy „fałszywej świadomości” bibliofila wydaje się 
krzywdzące nie tylko dla niego, ale także dla innych przedstawicieli ludu, recytu-
jących z pamięci całe ustępy z Pana Tadeusza. Wypada raczej skłonić się do tezy 
wyłożonej w tomie Kraj lat dziecinnych – ów epos pozostanie najświetniejszym 
dziełem dla wszystkich rodaków, „niezależnie od tego, że w jego podtytule napisa-
no »historia szlachecka«, że rzecz dzieje się we dworze na nowogródzkiej Litwie, że 

32 Cytat z eseju B. M a r k o w s k i e j  Moje spotkania z Profesorem (w zb.: Jan Szczepański. Humani-
sta, uczony, państwowiec, s. 37), powstałego na kanwie wizyty u Szczepańskiego kilka miesięcy 
przed jego śmiercią.

33 S. S z y m u t k o, Nagrobek ciotki Cili. Katowice 2001, s. 21.
34 Zob. R. K o z i o ł e k, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Katowice 2009, s. 57.
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w tłumie [...] ziemian mało który Polak naszych czasów odnajdzie swych przod- 
ków” 35, siła utworu płynie bowiem z geniuszu polskiego słowa i z opiewania pol-
skiego kraju. 

Pilcha doświadczenia emigracji nie dotyczą, nie wzdycha on do utraconej Ar-
kadii, nie opuszcza nawet niewielkiego Ustronia – jak jego kolega Szczepański 
w rezultacie awansu społecznego. Przeciwnie – w wieku 56 lat buduje w przysiół-
ku Goje dom, który staje się na starość jego edenem. Jednak właśnie ten osobisty 
orbis interior bibliofil upoetycznia i uszlachetnia przez pryzmat Mickiewiczow- 
skiego dzieła, co odzwierciedla notatka o rodzinnym słuchaniu audycji Pana Ta-
deusza:

Na samym początku Stefcia mówi: „To nie będzie ładne, lepszy film...” Jednak później, jak się 
wsłuchała w słowa [...] przede wszystkim Tadeusza, który udowadniał Hrabiemu i Telimenie, że żadne 
cuda włoskie nie zastąpią piękna naszego kraju, naszego polskiego nieba... wtedy jak Stefcia, tak Tadzio 
odzywają się: „Ależ to piękne!” Pomyślałem: Tadeusz mówi o naszym gojańskim brzegu. [P 129]

O ile Słowacki Szczepańskiego symbolizuje postawę egotyczną i patronuje dą-
żeniu „poza” (i „ponad”), o tyle „bóg z przeciwnego słońca”, nobilitujący zaścianek, 
uosabia bycie-z-innymi i ukierunkowanie dośrodkowe, skupienie na „własnym 
ogródku”. Ogródek ten ma jednak rozległy zasięg. Relacjonując orację wygłoszoną 
na pogrzebie artysty Jana Wałacha, Pilch powtarza za mówcą paralelę między 
znaczeniem dla Istebnej twórczości zmarłego a tym, co Mickiewicz uczynił w sto-
sunku do Litwy. Chodzi o wydobywanie rysów genius loci, którego sam bibliofil 
stara się dokonywać w odniesieniu do Ustronia w pismach wspomnieniowych 
i popularyzujących historię regionu. W tym kontekście nasuwa się uwaga Konrada 
Górskiego o roli pomostu, jaką w Panu Tadeuszu odgrywa „poznanie kultury na-
rodowej poprzez domowe dzieje własnego powiatu”, ponieważ dzięki owemu „natu-
ralnemu” przywiązaniu abstrakcyjny patriotyzm nabiera cech czegoś żywego 36. 
Podobną nić od ojczyzny lokalnej do narodowej rozsnuwa autor Polskich pierwo-
druków cieszyńskich w publikacjach, które obrazują kulturowe i kulturalne więzi 
Śląska Cieszyńskiego z Polską 37. Ta ostatnia stanowi u - t o p i ę, miejsce wymarzo-
ne, ale (jeszcze) nie istniejące. Nie jest ono ziemią obiecaną, lecz ziemią, którą 
należy mozolnie uszlachetniać we „własnym ogródku”, oczyszczając go ze wszyst-
kiego, co podłe – tak jak lichą podgórską glebę trzeba rokrocznie oczyszczać z ka-
mieni, by móc rozpocząć zasiew.

Jednak clou tkwi bodaj w innym aspekcie niż topograficzno-ideologiczny. W po-
emacie Mickiewicza niewątpliwie bliski Pilchowi jest zachwyt nad istnieniem, nad 
bujnością i siłą trwania przyrody 38, który dla obu ma znaczenie terapeutyczne, 

35 [M. D a n i l e w i c z - Z i e l i ń s k a], Słowo wstępne do pierwszego wydania. W zb.: Kraj lat dziecin-
nych. Wyd. 2, pol. London 1987, s. 9–10.

36 K. G ó r s k i, „Pan Tadeusz” z perspektywy jednego stulecia. „Ziemia” 1934, nr 4, s. 70.
37 Zob. np. J. P i l c h: Żywy dokument polskości: w sprawie publikacji tekstów gwarowych. „Głos 

Ziemi Cieszyńskiej” 1974, nr 30; Karty z dziejów polskiego życia kulturalnego w Ustroniu. „Pamięt-
nik Ustroński” 1994, nr 7.

38 Zob. J. W i t t l i n, Uwagi o „Panu Tadeuszu”. W: Orfeusz w piekle XX wieku. Paryż 1963, s. 525: 
„Mickiewicz Soplicowa ani nie potępia, ani nie rozgrzesza. On tylko do Soplicowa tęskni. Jeśli coś 
gloryfikuje, to – samo życie, samo istnienie: ludzi i grzybów, i żab”.
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równoważy gorycz przemijania własnego i przemijania tradycji 39. To drugie biblio-
fil obserwuje dookoła, dlatego w swoich szkicach o zwyczajach i obrzędach ludowych 
usiłuje – jak autor Dziadów – uchwycić rzeczone tradycje w ostatniej fazie istnienia, 
aby ją za pomocą narracji przedłużyć ad infinitum. W Panu Tadeuszu konsolację, 
opartą na przyznaniu najwyższego waloru trwaniu i na uwzniośleniu całokształtu 
tradycji, umożliwia (ła)godzenie antynomii oraz przesłonięcie dramatycznego kon-
fliktu przez humorystycznie traktowaną codzienność 40. Tenże sam humor (który 
wymaga od podmiotu dystansu ironicznego nie tylko wobec rzeczywistości, ale 
także do siebie) 41 pozwala Pilchowi tonować napięcia codzienne i związane z sytu-
acją, że „szczęścia nie było w ojczyźnie”, jak również koić lęk przed pogłębiającą się 
chorobą.

Ku Mickiewiczowi zwraca się też bibliofil, gdy mając 76 lat rozważa wycofanie 
się z pracy naukowej – wszak jego mistrz zarzucił pisanie, stwierdziwszy, że nie 
dorówna już nowymi dziełami poprzednim. Jednak za naczelny w oczach Pilcha 
wzór osobowy trzeba uznać Stanisława Pigonia, znacznie mu bliższego ze względu 
na pochodzenie i drogę życiową. Budzi on zainteresowanie ustronianina jako znaw-
ca i edytor dzieł Mickiewicza, badacz akcentujący rolę literatury w kształtowaniu 
świadomości narodowej i odkrywca twórczości samorodnych pisarzy chłopskich. 
W Dzienniku napotkać można informacje o jego Wiązance historycznoliterackiej, 
o książce Z przędziwa pamięci, a także o Wspominkach z obozu w Sachsenhausen, 
w których Pilch podziwia brak nienawiści autora do Niemców oraz z których cytu-
je wyrazy ubolewania nad degrengoladą niemieckich uczonych. Jedno zdanie tak 
wrasta mu w umysł, że później bibliofil bezwiednie (?) je parafrazuje, by oddać 
puentę dyskusji z przyjacielem o braku związku między moralnością a otoczeniem, 
w jakim się przebywa: „we wszystkich ustrojach politycznych i gospodarczych kul-
tura umysłowa nie implikuje etycznej i człowiek wykształcony nie zawsze jest 
przyjacielem człowieka” (P 325).

Pochłania także Pilcha lektura księgi pamiątkowej Stanisław Pigoń. Człowiek 
i dzieło, a wrażenia z niej rzucają światło na to, dlaczego jej bohater stanowi dla 
niego autorytet. Z tekstów tam pomieszczonych wyłania się obraz humanisty, któ-
ry „przez 60 lat żył w nurcie literatury, a przy tym jako sumienny, rzetelny i wierny 
swojemu obowiązkowi nauczyciel, profesor i rektor” (P 185). Niewątpliwe znaczenie 
ma owo przesiąknięcie literaturą (do czego poczuwa się też ustroński bibliofil), lecz 
na plan pierwszy przebija tu wzmiankowany już etos, w uproszczeniu zwany chłop-
sko-protestanckim: pilne i akuratne wypełnianie powinności przypisanych miejscu 
zajmowanemu w społeczeństwie. Współbrzmi on z postawą pozytywisty, jaką po-
dziela Pilch ze Szczepańskim – z naciskiem na pracę rozważną, systematyczną, nie 
tyle efektowną, ile efektywną. Ilustruje to komentarz bibliofila do własnych dokonań 
na poświęconej mu uroczystości: 

Można by przywołać prof. Stanisława Pigonia, który tak pięknie porównał swój wysiłek do zauwa-

39 Zob. B. Z a k r z e w s k i, O przemijaniu w „Panu Tadeuszu”. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3.
40 Zob. M. Ż m i g r o d z k a, Historia i romantyczna epika. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. 

Seria 1. Red. M. Ż m i g r o d z k a, Z. L e w i n ó w n a. Wrocław 1971, s. 131.
41 Zob. L. K o ł a k o w s k i, O śmiechu. W: Mini-wykłady o maxi-sprawach. Trzy serie. Kraków 2009, 

s. 137.
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żania na ścieżce zagubionego kłosa [...], który podnosi i ucałowawszy, chowa do kieszeni. [...] na dzi-
siejszym spotkaniu składa się szacunek dla wygospodarowanego jednego chyba tylko kłosa... [P 176]

Alegoria ta stanowi przejaw skromności mówiącego, lecz przecież odsyła ona 
także do przypowieści o zaginionej owcy i unaocznia respekt ustrońskiego bibliofi-
la dla indywidualności, niepowtarzalności, dostrzeganej nawet w zwyczajnym 
człowieku. Dowodem studium Pilcha Ustroń 1939–1945. Przyczynek do dziejów 
ludności i miasta w okresie wojny i okupacji, przygotowywane w przekonaniu, że 
nawet za najbardziej lakoniczną notką biograficzną kryje się tragedia ludzka (P 151).

Niemniej są to kłosy – mówiąc hieratycznie, w duchu tekstów bohatera roz- 
działu – na niwie kultury narodowej, a na horyzoncie wspomnianej pracy świta 
wzmocnienie i usamodzielnienie się kulturalne i gospodarcze Polski. Zdeklarowany 
przedwojenny socjalista niezmiennie bowiem stawia na piedestale fantazmatyczną 
polskość: trudną, ale podniosłą, bolesną, lecz pełną godności i dostojeństwa, a w kon- 
sekwencji dowartościowującą jej (tj. idei polskości) uczestników. Ikoną takiego 
kolektywnego zadurzenia się we własnej urojonej wielkości wydaje się dorobek 
Sienkiewicza, który jest trzecim filarem literacko ufundowanej tożsamości Pilcha.

Jak podkreślają badacze, wartość i siła owej twórczości opiera się na budowa-
niu więzi emocjonalnych między odbiorcą a wizją dziejów wyłaniającą się z narra-
cji 42. Z tego względu sensacyjne dzieła Litwosa przeistaczają się w matrycę – także 
ustroński bibliofil zestawia z nią w Dzienniku zbeletryzowany opis brawurowych 
akcji partyzantki wileńskiej. Niezaprzeczalnym atutem Sienkiewiczowskich powie-
ści, zwłaszcza cyklu o XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, jest plastyczność fabularne-
go widowiska, które „zjadaczy chleba” przerabia w skrzydlate istoty – husarię 
zwycięską zarówno na pobojowisku historii, jak i w obliczu indywidualnych klęsk 
oraz kryzysów:

a jak nie mogłem się niczym pocieszyć, wygramoliłem się do biblioteki, wziąłem do ręki Trylogię Sien-
kiewicza i to mnie uspokoiło, a nawet trochę poleczyło. [...] Człowiek po niedługim czasie staje się inną 
osobą, w innym znajduje się świecie; wraz z Michałem jedzie się tropić tatarskie hordy, z Zagłobą wra-
ca humor. [...] [Sienkiewicz mi] zawsze dawał jakiś budujący wypoczynek. [P 381]

Warto dostrzec drugie dno tego prima facie łatwego pokrzepienia, dostarcza- 
nego u autora Krzyżaków przez przeświadczenie „o istnieniu porządku absolutne- 
go, którego przywrócenie jest kwestią czasu i wysiłku ludzkiego”, co ważne, prze-
świadczenie osadzone w specyficznej sytuacji danego społeczeństwa 43. Dzisiejsze 
interpretacje zmierzają również do wyeksponowania nowoczesnego światopoglądu 
tragicznego jako podglebia twórczości Sienkiewicza, aczkolwiek ostatecznie siła 
podmiotowa, z której ona wypływa, przeobraża rzeczywistość w perspektywie kon-
serwatywnego eudajmonizmu, inspirowanego idealizmem chrześcijańskim 44. Mamy 
tu zatem, według Lidii Burskiej, do czynienia z analogią do znanego z Pana Tadeusza 
gestu poety, który

42 Zob. np. K o s o w s k a, op. cit., s. 99.
43 A. S t o f f, Jeszcze o Trylogii. Radom 2004, s. 16–17.
44 Zob. M. G l o g e r, Henryk Sienkiewicz i Stanisław Brzozowski – dwie drogi polskiej nowoczesności. 

W zb.: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Red. U. K o w a l c z u k [i in.]. Warszawa 2012, 
s. 148–149.

I-5.indd   105 2016-12-08   11:33:34



ROZPRAWY I ARTYKUŁY106

w imaginacyjnym powrocie „na ojczyzny łono” szukał „cienia i pogody”, aby schronić się przed rozpacz-
liwymi wieściami z polskiego „smętarza”. Był to zarazem wymowny znak odcięcia się od historii – nie 
naszej, nie biorącej nas już w rachubę. Sienkiewicz spotęgował znaczenie tej pozy. Zaszczepił ją milio-
nom – wraz z mitologią rozbitków krzątających się wokół odbudowy zniszczonego statku 45. 

Nie należy postponować owego czynnego, powinnościowego aspektu rekon-
strukcji, który zasygnalizowany został też we wcześniejszym cytacie pod hasłem 
„wysiłku ludzkiego”. Akurat u Pilcha niezupełnie realizują się wykpiwany przez 
Witolda Gombrowicza, jako efekt uboczny m.in. Trylogii, narodowy zachwyt nad 
własną cnotą oraz „ślepa wiara w to, że lepiej być Polakiem razem z innymi niż sobą 
w samotnej pracy nad własnym »ja«” 46. Rozpatrując lekturowe fascynacje autora 
Zapisków bibliofila i dziejopisa przez pryzmat jego działalności, można pokusić się 
o tezę, że bycie Polakiem oznacza dla niego nie tyle bierne samozadowolenie, ile 
„wielki zbiorowy obowiązek” – ratowanie pojedynczych kłosów na zgliszczach dzie-
jów. Wszak także po wypoczynku, jaki przynosi mu obcowanie z Trylogią, oczeku-
je Pilch, aby był „budujący”, tj. doskonalący. 

Ponadto wypada pamiętać, że dzieła Sienkiewicza stanowiły aksjologiczne od-
niesienie dla rzesz robotników i chłopów nawet wówczas, gdy emancypowały się 
one intelektualnie 47. Toteż bibliofil, świadom swojego „niemal bezkrytycznego” 
stosunku do autora Quo vadis, gotów jest – w imię nakreślonej tu interpretacji – 
bronić go nawet przed własnym mentorem Wantułą, oskarżającym pisarza o apo-
teozę szlachty. Mimo że w toku dyskusji nieraz obaj modyfikują pierwotny osąd, 
w końcu zgodnie zgłaszają subskrypcję na 60-tomowy komplet dzieł Litwosa pod 
redakcją Juliana Krzyżanowskiego 48. A przecież – podobnie jak Pilch opowiada się 
przeciwko marazmowi, uznawszy, że choć jesteśmy „piękni w nieszczęściu”, to 
piękniejsi w szczęściu i do niego trzeba dopomagać – tak też Wantuła gorliwie 
sprzeciwia się zaskorupiałej religijności i stosunkom społecznym, które są opresyj-
ne nie tylko wobec tzw. ludu, ale również wobec dociekliwego ludzkiego ducha. 

Sienkiewicz, Prus, Ochorowicz, czyli suwerenność chłopów i myśli  
u Jana Wantuły

Dzięki swej pisarsko-bibliofilskiej renomie wuj Szczepańskiego zawarł znajomość 
z wieloma literatami; bliskie kontakty utrzymywał m.in. z Gustawem Morcinkiem, 
Władysławem Orkanem, Karolem Ludwikiem Konińskim i Pawłem Hulką-Laskow-
skim, dysputował z Emilem Zegadłowiczem i Andrzejem Strugiem 49. Poznawszy 

45 L. B u r s k a, Poczciwy czarodziej, przewrotny gracz. W: Cytaty z życia i literatury. Oprac. M. Z a-
l e s k i. Kraków 2012, s. 184.

46 Ibidem, s. 185.
47 Zob. G l o g e r, op. cit., s. 148.
48 Zob. Józef P i l c h, Z Janem Wantułą na Gojach. Wspomnienia. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 

Śląskiej” R. 19 (1974), s. 82.
49 Większość tych znajomości opisuje J. W a n t u ł a  w swoich Pamiętnikach (Oprac., indeksy, noty, 

genealogia, posł. W. S o s n a. Cieszyn 2003), a wspomnienia te można uznać za specyficzną formę 
autoportretu (w rozumieniu M. Beaujoura), gdyż poprzez portretowanie innych autor charaktery-
zuje samego siebie. Rzadko jednak czyni to tak explicite, jak wówczas, gdy wkłada w usta Struga 
słowa: „Ależ to trzeba nieprzeciętnego inteligenta, a nie ciężko pracującego hutnika, by mieć tego 
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przebywającego w pobliskiej Wiśle Ochorowicza, otrzymał od niego z dedykacją 
6-tomową Historię literatury polskiej Piotra Chmielowskiego. Ponieważ zaś autor 
Wiedzy tajemnej w Egipcie wspomniał Bolesławowi Prusowi o atencji, jaką darzy 
go ustroński samouk, tamten w 1904 r. przesłał Wantule zadedykowaną Placówkę. 
Po latach bibliofil odtwarza w pamięci własną reakcję:

Rozpierała mnie duma. Obnosiłem książkę i pokazywałem znajomym: Oto największy pisarz polski 
posłał mi swoje dzieło! Napisałem Prusowi króciutki list z podziękowaniem, zaznaczając, że dedykacją 
swoją uczcił we mnie chłopa i hutnika śląskiego 50.

Istotnie, w liście do „mistrza słowa” przenika się uniżoność z dumą; Wantuła 
wchodzi w rolę prostaczka, podporządkowuje się protekcjonalnemu spojrzeniu na 
lud dominującemu wśród reszty społeczeństwa. Zarazem podkreśla doniosłe zada-
nie polskich chłopów na Śląsku Cieszyńskim, którzy w obliczu wynarodowienia lub 
wymarcia „starszej braci” (respekt) muszą uchronić przed „wrogiem” (zagrożenie, 
misja) i przechować skarb w postaci „języka macierzyńskiego” (zależność). Wska-
zując rolę literatury w tym przedsięwzięciu, autor sięga do metaforyki biblijnej: 
„Prawdziwym sokiem odżywczym, jaki my – gałąź od pnia oderwana – [...] dostaje-
my – takim pokrzepieniem jest nam dobra książka” 51. Niewątpliwie bibliofil utoż-
samia się zatem z „walką” prowadzoną przez Ślimaka z niemieckimi kolonizatora-
mi, aczkolwiek jako zaangażowany działacz na rzecz polskości nie może zaakcep-
tować „metody” bohatera Placówki. Warto przypomnieć, że właśnie recenzenci 
związani ze środowiskami chłopskimi wytykali pisarzowi wypaczoną wizję ludu 
i jego roli narodowej – jego siła u progu XX w. nie zasadzała się już na inercyjnym, 
biologicznym trwaniu, lecz na organizacji i rodzącej się obywatelskości 52. Niemniej 
Wantuła pochwala brak paternalizmu u Prusa, upatrującego w ludziach prostych 
nie tyle pionki na szachownicy historii, ile owej historii istotny napęd, depozyta-
riuszy zasadniczych norm człowieczeństwa 53. 

Na takim tle rzeczywiście uwyraźnia się konserwatyzm Sienkiewicza, który, 
zdaniem autora Kart z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego, nie ukrywa pogardy dla 
warstw niższych. Jak wyznaje Wantuła w liście do Marii Wysłouchowej z r. 1901:

Ja tak lubię Sienkiewicza i już wszystkie jego utwory przeczytałem, ale czyżby on nie mógł być choć 
troszkę... postępowszy? Wszędzie razi jego szlachecka pycha, a co do ludu, to nań tak patrzy [...] jak 

rodzaju zainteresowania kulturalne [...]. Jest pan wyjątkowym człowiekiem w swoim środowisku”. 
Niemniej dodaje skromnie: „powiedziałem, że miłośników książek jest na Śląsku sporo, i tu w hu-
cie, ja się może wyróżniam głębszymi i szerszymi zainteresowaniami, kupuję dużo, bo potrafię 
dodatkowo zarobić na książki, przede wszystkim naukowe, bo takich nigdzie u nas nie dostałbym 
pożyczyć” (s. 114).

50 J. W a n t u ł a, [Prus i Ochorowicz w Wiśle]. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Prusie. Zebrał, oprac. 
S. F i t a. Warszawa 1962, s. 214.

51 J. W a n t u ł a, list do B. Prusa, z 26 XII 1904. Cyt. z: Listy do przyjaciół. Oprac. J. B r o d a. Mpis. 
Górki Wielkie 1967, s. 7. Archiwum Muzeum Ustrońskiego, sygn. MU/A/25/W.

52 Zob. J. B a c h ó r z, „Placówka” Bolesława Prusa. Projekt kolejnej interpretacji. „Pamiętnik Literac-
ki” 1984, z. 3, s. 134–135.

53 Będący podglebiem tych norm niezbywalny instynkt życia sprawia tu wrażenie raczej słabej pod-
stawy nadziei na żmudny i obfitujący w niedole, ale jednak ewolucyjny postęp ludzkości niż mo-
toru walki o byt – zob. np. ibidem, s. 148–149.
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któryś z waszych galicyjskich grafów. Np. przez „Zorzę” opisane odwiedziny Steca, toć przecie i dla 
Sienkiewicza honor nie lada, że go spotkało, co się jeszcze żadnemu polskiemu pisarzowi nie stało, [...] 
toć przecie hołd ludu, a jak go wyzyskał? Wszystko dobre, ale po coż go dorożką posyłał do księgarni, 
czemu mu sam nie dał Krzyżaków; że ich pod ręką nie miał, to nie uniewinnia [...]. 

Żeby się to było [...] Prusowi trafiło, o, zapewne byłoby to inaczej wypadło! 54

W innym liście z tego okresu również kontrastuje rzeczonych pisarzy – autor 
Emancypantek „w chłopie widzi człowieka”, podczas gdy autor Trylogii „maluje [go] 
naprawdę węglem” 55. Dodatkową przyczynę pretensji Wantuły stanowi Sienkiewi-
czowski klerykalizm, toteż wypada odnotować brak stereotypowego myślenia u Pru-
sa, który docenia ustrońskiego hutnika wbrew asocjacjom: „ewangelik” równa się 
„Niemiec”. Jak tłumaczy bibliofil redaktorce „Zorzy”:

Polakiem jestem z krwi – urodzenia, ewangelikiem od chrztu. [...] nie uznaję formy, wierzeń i różnych 
wymagań utartych lub przestarzałych, a tak zaciekle bronionych przez klerykałów. Mnie wystarczy 
religijność Mickiewicza, Słowackiego, Prusa, ale do Sienkiewiczowej się nigdy nie skłonię 56.

Jakkolwiek trudno znaleźć wspólną płaszczyznę dla trzech pierwszych (zwłasz-
cza wiedząc o ewolucji ich poglądów), kluczowy jest sprzeciw Wantuły wobec dog- 
matycznego, niekiedy wręcz agresywnego katolicyzmu Litwosa. Sprzeciw właśnie 
z powodu nietajonego sentymentu do tego pisarza 57, a równocześnie wobec świa-
domości wpływu, jaki jego twórczość wywiera na tłumy odbiorców. Mimo że ujaw-
nia się tu kryzys – rozziew między poczuciem własnej tożsamości a tezami głoszo-
nymi przez ulubionego autora – bibliofil kolejny raz zdobywa się na autonomiczny 
głos krytyki, poparty rzeczowymi argumentami:

Ja bym miał ochotę, jako miłośnik dzieł Sienkiewicza, napisać list do niego z życzeniem, by tych 
kilka zdań obrażających ewangelików wykreślił. Czyż katolicy dla utwierdzenia w wierze potrzebują 
wyzywań na ewangelików? [...] w literaturze narodowej polskiej trzeba uczyć patriotyzmu [...], trzeba 
wydatnie i dodatnio opisywać życie w Polsce, stan kultury, a nie wkładać w usta bohaterów karczemnych 
wyzywań [...], [bo czytelnik] przyswaja sobie powiedzonka, których potem będzie używał 58. 

W tym kontekście warto – mając zresztą rekomendację Pigonia 59 – przytoczyć 
jeszcze jeden passus z korespondencji z galicyjską organizatorką ruchu ludowego:

okropnie lubię tego Prusa; niech tam kto chce mówi o nim, że utylista [!], pozytywista, ja go mimo to 
lubię, a to dzięki jego stylu [!] i przekonaniom społecznym. O ile też wyżej stoi jego Faraon od Quo va-

54 J. W a n t u ł a, list do M. Wysłouchowej, z 7 VII 1901. Cyt. z: Listy Jana Wantuły z lat 1901–1909. 
Oprac. R. L u t m a n. „Ze Skarbca Kultury” 1956, z. 1, s. 96–97.

55 J. W a n t u ł a, list do ks. F. Michejdy, z 1 I 1905. Cyt. z: Listy do przyjaciół, s. 9.
56 J. W a n t u ł a, list do M. Wysłouchowej, z 4 IV 1904. Cyt. z: Listy Jana Wantuły z lat 1901–1909, 

s. 109.
57 Przyczyną tego upodobania „pomimo wszystko” może być jedno z najprzyjemniejszych wspomnień, 

za jakie Wantuła uważał czytanie uczniom przez kierownika szkoły na lekcji języka polskiego (!) 
ok. 1890 r. ustępów Ogniem i mieczem – zob. J. W a n t u ł a, Wspomnienie z ławy szkolnej.  
W: Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim. Wybór, wstęp, 
przypisy, bibliografia L. B r o ż e k. Kraków 1956, s. 204–205.

58 W a n t u ł a, Pamiętniki, s. 179.
59 S. P i g o ń, Dopowiedzenia. W: Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia. Wybór, oprac. 

T. J o d e ł k a - B u r z e c k i. Warszawa 1974, s. 195, przypis 10: „W listach do niej [tj. Wysłoucho-
wej] wypowiadał J. Wantuła uderzające wytrawnością ujęcia i trafnością uzasadnienia sądy kry-
tyczne o twórczości Sienkiewicza i Prusa”.
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disu! Jak tu, a jak tam poglądy religijne są wycieniowane! Jak on to życie religijne w starym Egipcie 
opisuje, a nasze ma przed oczyma! Słowem, Prus to człowiek przyszłości [...]. [...] czemu tych zawsze 
sławić, którzy piszą według kaprysów lub stoją w szeregach arystokratycznych lub klerykalnych? 60

Powieść egipska stanowi dla Wantuły tak ważne przedstawienie kwestii „reli-
gia–państwo”, że poleca on synowi Andrzejowi (studentowi teologii, późniejszemu 
zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce) kupić ją sobie na 
dwudzieste urodziny i przeczytać wnikliwie przynajmniej trzykrotnie. Co więcej, 
książka ta na tyle głęboko porusza wyobraźnię bibliofila, iż prosi on syna o przy-
wiezienie z wyprawy do Ziemi Świętej i Egiptu wzmiankowanego przez Prusa świę-
tego chrząszcza 61. Jednak i w Faraonie satysfakcjonuje Wantułę nie tylko obraz 
spraw konfesyjnych, lecz także postawa określona przez Stanisława Brzozowskie-
go jako sprzężenie „abstrakcyjnej miłości kultury i postępu z miłością dla tych 
pojedynczych dusz, poprzez cierpienie i pracę których postęp ten się dokonywa” 62. 
W swym aplauzie dla małych, „mieszczańskich” cnót, będących rdzeniem demo-
kracji – pracy, uczciwości, zapobiegliwości, tolerancji 63 – podziela Prus ideały wy-
znawane przez Wantułę, choć u niego znów pod dewizą etosu chłopsko-protestanc-
kiego. Niemniej rysuje się między nimi kontrowersja, gdyż rosnący pesymizm au-
tora Dzieci skłania go do silniejszego zwrotu ku religii jako remedium na zmory 
nowoczesności, a zarazem do potępiania propagandy wolnomyślicielskiej. W tym 
momencie bibliofil opuszcza wiernopoddańczą pozycję, oswobadza się spod uroku 
Prusa – dostrzegłszy jego nabożność, dystansuje się od własnej nabożności wzglę-
dem niego i zastępuje ją rozważnym szacunkiem:

Prusa cenię po dziś dzień, aczkolwiek jego niefortunne wycieczki w „Tygodniku Ilustr[owanym]” 
przeciw „Myśli Niepodległej” i Niemojewsk[iemu] odsłoniły mi jego błędne zapatrywanie na tę kwestię 
– ja osobiście, wiedząc, że Prus jest dziecinnie nabożnym, wolałbym, by Prus nigdy czegoś podobnego 
nie był napisał w obronie kosmopolitycznego katolicyzmu 64.

Autor Listów człowieka szalonego liczy się w literackim panteonie Wantuły, 
skoro ten – ponownie ze stanowiska wyznawcy – zwierza się synowi, studiującemu 
w stolicy:

Chciałbym tam sam być, ale jestem zadowolony, że danym było stanąć na miejscu wiecznego 
spoczynku Niemojewskiego, Prusa, a może i Ochorowicza, synowi ich czciciela! 65

Chodzi, jak zastrzega sam bibliofil, nie o Niemojewskiego z okresu antysemity-
zmu, tylko o liberała negującego utrwalony wizerunek Polaka-katolika i broniące-
go wolności sumienia.

Trudno jednak odmówić Prusowi otwartości na „wolnomyślicielskie” prądy, 

60 J. W a n t u ł a, list do M. Wysłouchowej, z 29 V 1902. Cyt. z: Listy Jana Wantuły z lat 1901–1909, 
s. 99–100.

61 Zob. J. W a n t u ł a, listy do syna, A. Wantuły, z 25 XI 1925 i 14 IV 1930. Archiwum domowe ro-
dziny Wantułów, Ustroń.

62 S. B r z o z o w s k i, Bolesław Prus. W: Współczesna powieść i krytyka, s. 90.
63 Zob. np. M. G l o g e r, Prus, Miłosz, Marquard wobec nowoczesności (jako wiecznego powrotu tego 

samego). W zb.: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Red. J. A. M a l i k. Lublin 2009, s. 227.
64 W a n t u ł a, list do J. Hempla, z 20 II 1909, k. 9.
65 J. W a n t u ł a, list do syna, A. Wantuły, z 10 X 1925. Archiwum domowe rodziny Wantułów, Ustroń.
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czego przykładem jego adwokatowanie za autorem Zjawisk mediumicznych. Podob-
nej apologii – choć prywatnie oraz w innych okolicznościach politycznych i świato-
poglądowych – podejmuje się Wantuła: 

Ochorowicz śmiało oddał się badaniom tych trudnych, tajemniczych zagadnień. Nie wszystko 
wyjaśnia szkiełko mędrca ani pięć niedoskonałych zmysłów człowieka. Nie wszystko da się wytłumaczyć 
„materią”. A marksiści uznają tylko materię [...] 66. 

Jak przypominają badacze, niezależnie od dwuznaczności jego parapsycholo-
gicznych zainteresowań autor Psychologii, pedagogiki, etyki „próbował przekonywać 
do swych teorii w sposób racjonalny, opierając się na obiektywnych doświadczeniach, 
nawet jeśli miejscami jego argumentacja miała wątpliwą wartość” 67. Chociaż Prus 
nie w pełni podzielał fascynację przyjaciela spirytyzmem i hipnotyzmem, bronił go 
przed oskarżeniami o szarlatanerię oraz popierał rozszerzanie obszaru badań nauk 
przyrodniczych na sferę pozamaterialną, wierząc, że może ono prowadzić do odkry-
cia zależności lub sił, których poznanie podniosłoby cywilizację i dobrobyt 68. 

Szanowaną przez Prusa niepokorność i dociekliwość przejawiał Ochorowicz już 
jako autor manifestu filozoficznego pozytywizmu warszawskiego; wówczas jednak 
sedno jego programu leżało gdzie indziej, co ilustrują słowa zawierające credo 
Wantuły:

Najlepsze moje lata, zdolności i siły duchowe włożyłem w pracę społeczną, nawet ze szkodą dla 
rodziny! Bez reszty poświęcałem się z zapałem pracy dla drugich. Nie zmarnowałem życia! [...] Hasłem 
[...] był mi wiersz Juliana Ochorowicza pt. Naprzód. [...] Mnie pobudzał do pracy, do wytrwania 69. 

Kolejny raz wyeksponowany zostaje imperatyw skrupulatnej i niestrudzonej 
„dobrej roboty” jako kontrpropozycja dla wielkich gestów, czy – co istotne na po-
czątku XX wieku – walki zbrojnej. Pacyfistycznie nastawiony Wantuła jest wyłącz-
nie szermierzem słowa jako publicysta zabierający głos w kwestiach narodowych, 
społecznych, wyznaniowych czy jako krzewiciel abstynencji. Słowo stanowi dla 
niego nie tylko instrument upowszechniania idei, lecz także podstawę własnej 
identyfikacji. W tym kontekście bibliofil broni – niczym Pilch lub Szczepański 
w esejach Korzeniami wrosłem w ziemię – wartości regionalizmu, choć podobnie do 
nich nie uznaje jej za całkiem autonomiczną, w dużej mierze wynika ona bowiem 
ze szczególnego związku z „archaiczną” polskością: 

Większość tych wyrażeń, które niejeden zawodowy krytyk brał Orkanowi za złe, nie wiedząc, że są 
szczero- i staropolskie [...] – przechowały się i w naszym narzeczu śląskim 70.

66 J. W a n t u ł a, list do L. Brożka, z 1 II 1950. Cyt. z: Listy do przyjaciół, s. 55. 
67 P. Z i e m s k i, Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza. „Nowa Krytyka” nr 7 (1996), s. 182.
68 Zob. np. R. S t a c h u r a - L u p a, Prus o działalności naukowej Juliana Ochorowicza. W zb.: Bole-

sław Prus: pisarz nowoczesny, s. 215–219.
69 W a n t u ł a, Pamiętniki, s. 85. Zob. też J. W a n t u ł a, list do T. Mikulskiego, z 11 X 1950. Bibl. 

Narodowa. Dział Rękopisów, sygn. 10316, k. 16: „Przecie przy recytowaniu albo czytaniu słów: 
»Naprzód – przed nami świat do zdobycia. Nadziei tysiąc – zawodów tysiąc...« – to się zdaje, że po-
rywa mnie szyk tych słów i unosi gdzieś... To oda do pracy, godna stanąć obok Mickiewiczowskiej... 
Ach – co za czasy! Co by powiedział ten organicznik, twórca pozytywizmu warszawskiego, człowiek 
tak realny i postępowy jak Dr. O., gdyby wstał z grobu i wziął do rąk dzisiejsze literackie pisma? 
[...] dla dzisiejszych »Kultur« i »Twórczości« wartościowe i żywe jest jeno to, co wałkuje – Moskwa...”

70 J. W a n t u ł a, Czytajcie Orkana. W: Książki i ludzie, s. 27.
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Orkana ceni Wantuła – w szeregu z Prusem i Kasprowiczem – za wierne odda-
wanie doli chłopa; niemniej kwestie społeczno-klasowe nie przesłaniają mu innych. 
Wraz z autorem Drzewiej przechodzi on od koncentracji na tego rodzaju antagoni-
zmach do upatrywania w złu wyniku już nie tyle nędzy materialnej, ile duchowej. 
I jeśli Orkana – tak jak Żeromskiego, kolejny autorytet bibliofila – przepełnia stała 
dążność do zmiany, naprawienia układu życia 71, to niewątpliwie cechuje ona rów-
nież wszystkich trzech prezentowanych w niniejszym artykule „ludzi książki”. 
Dążność pozytywistyczna w metodzie, a romantyczna z ducha, czyniąca z nich 
„trzeźwych entuzjastów”.

„Więcej światła”

U całej trójki łatwo zaobserwować estymę i nieśmiałe uwielbienie dla książek –  
nawet u Szczepańskiego, mimo iż przejawia on największą odwagę i gotowość  
pasowania się z „wielkimi mocarzami myśli” (S 34). On też jednak tłumaczy ową  
uniżoną postawę, wspominając domową lekturę staropolskiej protestanckiej Biblii 
i XVIII-wiecznej postylli 72, dla bohaterów artykułu bowiem lektura ta rozpoczęła 
zażyłość ze słowem pisanym. Jak podkreśla socjolog, choć niewiele wtedy rozumiał 
ze słuchanych zdań, od tamtego czasu książka stała się dla niego czymś na kształt 
religii. Poświadczenie zrośnięcia się pisma ze sferą sacrum przynosi także retro-
spekcja Szczepańskiego, w której opanowanie sztuki czytania nabiera znamion 
iluminacji 73. Dzięki tej umiejętności może on w pełni pojąć znaczenie biblioteki 
wuja, który utrwalił w chłopcu nabożny stosunek do słowa drukowanego:

Podówczas książki były dobrem niezwykłym i Wantuła traktował je z taką czcią i miłością jak chleb, 
którego było równie niewiele na kamienistym podgórskim gruncie. Więc miłość zaczynała się od tego, 
żeby nie ślinić, nie zginać kartek, [...] a rozwijała się w szacunek dla wszelkich dóbr kultury 74. 

Abstrahując od kolejnego uwznioślenia abstrakcyjnej „kultury”, warto zwrócić 
uwagę na szacunek dla rzeczy, które zdobywa się w pocie czoła – jakże odmienny 
od „pańskiego gestu”, charakterystycznego dla świata opisywanego w większości 
dostępnych ustronianom książek. Chociaż więc znana z nich rzeczywistość kolidu-
je z doświadczeniem Pilcha, Szczepańskiego i Wantuły, literatura przyciąga ich 
niczym sacrum, które według koncepcji Rudolfa Otta stanowi kombinację mysterium 
tremendum i fascinans: z jednej strony zatem moc i majestat wywołujące korność, 
z drugiej zachwyt i upojenie. Niemniej ci trzej „ludzie książki” nie poprzestają na 
pozycji hołdowniczej, tylko, by tak rzec, wybijają się na niepodległość wobec sacrum, 
przyjmując rolę tych, którzy sami mówią: „fiat lux!”

W jednym z listów Wantuła, podziękowawszy Marii Wysłouchowej za przesłanie 
Cieni, dodaje, że gdyby więcej było podobnych do Prusa lub do niej „latarników”, 

71 Zob. S. P i g o ń, Poglądy społeczne Orkana. W: Na drogach kultury ludowej, s. 459–460.
72 O takiej swoistej inicjacji i ceremonii, a także o jej znaczeniu dla własnej późniejszej praktyki filo-

logicznej interesująco pisze W. S z t u r c  w eseju Dom. Nauka czytania (W: Dotkliwe przestrzenie. 
Studia o rytmach śmierci. Kraków 2015, s. 21–27).

73 J. S z c z e p a ń s k i, Szkoła. W: Korzeniami wrosłem w ziemię. Ustroń 2013, s. 81.
74 J. S z c z e p a ń s k i, Niezatarte ślady. W: Rozmowy z dniem wczorajszym. Warszawa 1987, s. 173.
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znikłyby już cienie, a nastał dzień 75. Naturalnie, przez tę prostą przenośnię wypo-
wiada się językiem ezopowym o niepodległości, lecz archetypiczną antytezę światła 
i ciemności można, w odniesieniu do Genesis, rozumieć szerzej jako metaforę powo-
ływania świata z chaosu. Wówczas owo przeciwstawienie stałoby się figurą organi-
zującą narrację oraz aktywność omawianych humanistów. Wszyscy trzej na szczycie 
hierarchii aksjologicznej umieszczają tego rodzaju demiurgiczną pracę, choć prze-
jawiającą się w skali mikro 76. Wszak, zdaniem Szczepańskiego, miano twórczości 
przysługuje nie tylko dziełom wybitnych artystów, lecz także innowacjom wprowa-
dzanym przez chłopa we własnym gospodarstwie czy trudowi tegoż chłopa, samotnie 
budującego most 77. Ten ostatni symbol również wpisuje się w orbitę znaczeń zwią-
zanych z działaniem konstruktywnym, roztropnym i baczącym na odległe skutki. 

Propagując cichą pracę szarych ludzi, Szczepański, Pilch i Wantuła wydoby-
wają z mroku (nomen omen) owych anonimowych Prusowych latarników, którzy 
nie pozwalają światu pogrążyć się na powrót w ciemności 78. W przekonaniu, że 
taka postawa i aktywność korespondują z zaszczepionymi im zasadami – w ich 
przekonaniu tożsamymi z etosem protestanckim, chłopskim, cieszyńskim – wszy-
scy trzej pragną zbudowania na nich „Polski przemienionych kołodziejów”. Sytuują 
się więc po stronie szeroko pojętego o ś w i e c e n i a, być może pochodnej ewange-
lickiego racjonalizmu 79 – wbrew Sørenowi Kierkegaardowi, który w protestanckiej 
doktrynie uwypukla szczególnie dramatyczną sytuację jednostki wobec Absolutu. 
Ujęcie atmosfery moralnej stron rodzinnych jest raczej u całej trójki bliskie temu, 
co opisuje Pilch – tym razem Jerzy – aczkolwiek bez jego ironicznego dystansu: 

rozciąga się obiecana dolina, ewangelicy krzątają się wokół swoich obejść, chóry kościelne śpiewają 
psalm za psalmem, ptacy w górę podlatują, wszędzie panuje dobre, przyjazne światło 80. 

Co najważniejsze, omawiani autorzy uznają owo światło za coś nie tyle zasta-
nego i trwałego, ile zadanego do podtrzymywania i rozszerzania.

Miałoby ono m.in. być niesione jako „oświaty kaganiec”. Tak kreuje swój kon-
terfekt Wantuła: „pomimo silnego oporu rozumu chłopskiego, zwanego, choć nie 
zawsze właściwie, »zdrowym«, dałem się porwać, zapalić, by i drugim coś z tego 
światła udzielić” 81. Także Szczepański pragnie jako naukowiec w y - j a ś n i a ć, 
chociaż zderza się z granicami stanowiska racjonalisty. Światło winno ponadto być 
orężem przeciw temu, co mętne w sferze polityczno-społecznej 82. Wreszcie chodzi 
również o rozświetlanie egzystencji. Wszyscy omawiani autorzy walczą z cieniami 

75 W a n t u ł a, list do Wysłouchowej, z 7 VII 1901, s. 97.
76 Bezpośrednio do Księgi Rodzaju nawiązuje J. S z c z e p a ń s k i  w eseju Świt („Regiony” 2001, nr 1). 

Co ważne, ów biblijny świt symbolizuje dlań „otwarcie ku nowym możliwościom organizowania 
życia” przez człowieka, który „od samego początku swojego istnienia wykazał zdolność do modyfi-
kowania dzieła Stwórcy” (s. 28).

77 J. S z c z e p a ń s k i, Jak dopiąć celu? „Trybuna Ludu” 1986, nr z 18 X, s. 4. 
78 Zob. B. P r u s a  Cienie, wydrukowane w 1901 r. w „Zorzy”, redagowanej przez Wysłouchową.
79 Zob. G. K u b i c a, Etos śląskich luteranów – interpretacja kulturowa. W: Śląskość i protestantyzm. 

Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim. Kraków 2011, s. 59–60.
80 Jerzy P i l c h, Tysiąc spokojnych miast. Londyn 1997, s. 69–70.
81 J. W a n t u ł a, list do J. Wróblewskiej, z 16 IV 1905. Cyt. z: Listy Jana Wantuły z lat 1901–1909, 

s. 114.
82 Zob. S. P i g o ń, list do J. Wantuły, z 15 II 1948. Bibl. Narodowa. Dział Rękopisów, sygn. 7601. T. 4, 
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osobistymi, a nawet starają się je uprzedzić. Już 22-letni Szczepański przestrzega 
siebie przed marnotrawieniem czasu: „Nie trzeba czekać, aż opadną mnie cienie 
rzeczy niedokonanych i zamącą mi dni, przywiodą chwile słabo ści, w których życie 
staje się symbolem bolesnych nieporozumień” (S 27). Pisze też patetycznie, nawią-
zując do wiersza Arthura Rimbauda: 

Młodość jest przeczuciem o smudze cienia. Lecz jeśli po latach „skrwawioną głowę” ze smugi cienia 
wyniesiesz „w świat kwitnący” [...] – młodość jak fala zapali się wokół w każdym promieniu słońca [...]. 
[S 178]

Czy zatem wszyscy trzej zamykają oczy na „czarny nurt”, idealistycznie zakła-
mują nieprzejrzystość egzystencji, otaczające ją mare tenebrarum? U każdego z nich 
odsłania się rysa nietożsamości, pewien dysonans: u Szczepańskiego między am-
bicjami romantycznymi a gorzkim otrzeźwieniem, które skłania do pozytywistycz-
nego minimalizmu; u Pilcha między wyidealizowaną Polską a realiami życia w Pol-
sce Ludowej; u Wantuły między powszechnym wizerunkiem chłopa (co najwyżej 
godnego litości i pozbawionego własnego głosu) oraz ewangelika jako wroga narodu 
– a dumą ze swej przynależności. Z tej perspektywy przyjęcie roli „nosicieli światła” 
istotnie można uznać za zbyt łatwe. Czyż śmiesznym ominięciem problemu nie jest 
Wantułowe rozwiązanie dylematów dotyczących Sienkiewicza przez zakup komple-
tu jego dzieł?

Może jednak wyjaśnienie podsuwa właśnie upraszczający model, mianowicie 
model archetypowych schematów fabularnych, który od Northropa Frye’a przejął 
Hayden White. Jeśli założyć, że omawiani autorzy wpisują swe życie jako narrację 
w określony schemat, to w przypadku Szczepańskiego można by mówić o przejściu 
od opowieści epickiej, gdzie bohater stawia czoła gigantom i sięga po najwyższe 
trofea – do tragedii, w której dostępuje samopoznania okupionego cierpieniem. 
Zyskuje świadomość życzeniowego charakteru upragnionej harmonii, niezmiennoś- 
ci własnej kondycji i konieczności rezygnacji. Co jednak podkreśla White, w mode-
lu tragicznym poznanie granic aspiracji nie prowadzi do defetyzmu, lecz każe 
działać – pracować (to work) – w zakresie, jaki wytyczają niezbywalne okoliczności 
ludzkiego życia 83.

Natomiast dla obydwu bibliofilów nadrzędnym modelem byłaby komedia, któ-
rą zgrabnie charakteryzuje Wiktor Werner:

Schemat komedii zakłada możliwość rozejmu między człowiekiem a światem poprzez pogodzenie 
tego, co naturalne z tym, co kulturowe, oraz między ludźmi jako reprezentantami różnych wartości 
i różnych zbiorowości. Bohater komediowy [...] nie osiąga [...] prawdziwej wiedzy o świecie ani o sobie, 
osiąga natomiast zgodę ze sobą i światem, w tym zgodę na własną słabość i ignorancję. Komedia mówi 
o niemożliwości zrozumienia złożoności świata, lecz także o możliwości pogodzenia [...] sprzeczności 84.

Nadzieja na przywrócenie harmonii zdaje się p r z y ś w i e c a ć  Pilchowi i Wan-
tule, rozjaśniać rzeczone morze ciemności. Jednak, co warto raz jeszcze zaznaczyć, 

k. 134: „Literaturę tę [tj. ludową] wzięli w pacht różni hałaśliwi spryciarze i nadużywają jej dla 
swoich ciemnych celów. Jasnego i uczciwego światła w tej dziedzinie nie znoszą”.

83 H. W h i t e, Introduction. W: Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. 
Baltimore–London 1975, s. 9.

84 W. W e r n e r, Wokół metafory wojny. „Pro Libris” 2004, nr 1, s. 72.
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nie zapanuje ona samoistnie. Zwycięstwo słońca nad chmurami wypiera dręczące 
refleksje o przemijaniu, ale także zobowiązuje do analogicznego działania: „Dosyć 
rozmyślań, wychodzi słoneczko zza chmur i raczej, Jozefie, idź prześwietlać drzew-
ka do ogrodu. Więc kończę i idę” (P 389, zob. też P 382). W kontekście wcześniejszych 
uwag o latarnikach „prześwietlanie” brzmi szczególnie znamiennie – dla wzrostu 
trzeba powiększać domenę światła. Bohaterowie artykułu starają się czynić to, 
łącząc trzy komplementarne sfery: własnej indywidualności, miejsca pochodzenia 
i jego kultury, a także polskości jako idei, której doniosłość wymaga tyleż krytycz-
nego p r z e ś w i e t l a n i a, co zaangażowanego o ś w i e t l a n i a. Patronują im w tym 
zadaniu wybrani ludzie pióra, pełniący funkcję ich latarników-przewodników, bo 
przecież „wielkiego dzieła literatury doświadczamy niczym źródła światła rzucone-
go na rzeczywistość, jaką zamieszkujemy wraz z jego autorem” 85.

A b s t r a c t

KATARZYNA SZKARADNIK University of Silesia, Katowice

AIMING HIGH AT WORKS OF GREAT ONES, SEEING A SINGLE SPIKE ON LITERARY 
MASTERS OF THREE USTROŃ MEN OF LETTERS

Jan Szczepański, a sociologist, as well as bibliophiles and amateur historians Jan Wantuła and Józef 
Pilch are joined not only by their birthplace (Ustroń, Cieszyn Silesia), peasant origin and Evangelical 
denomination. They also were men of letters who projected their identity in relation to voraciously red 
literature. The article presents the references to their favourite writers and scholars systematised in 
their own writings. For Szczepański, these are Słowacki, Sienkiewicz, and Conrad; for Pilch – Mickiewicz, 
Pigoń, Sienkiewicz, while for Wantuła, Sienkiewicz, Prus, and Ochorowicz. The author of the sketch 
considers the reasons for such fascinations and what they speak about the article’s protagonists’ self-
understanding. End point in this respect is indicating their common outlook on life which they linked 
with peasant-Protestant ethos and at the same time confronted with the admired writer’s ideas. 

85 H. W h i t e, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki. Przeł. M. W i l c z y ń s k i. W: Poetyka 
pisarstwa historycznego. Red. E. D o m a ń s k a, M. W i l c z y ń s k i. Wyd. 2, popr., uzup. Kraków 
2010, s. 107. 

I-5.indd   114 2016-12-08   11:33:34



Pamiętnik Literacki CVII, 2016, z. 4, PL ISSN 0031-0514

WOJCIECH HAMERSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

IRONIA ROMANTYCZNA W PISARSTWIE PAULA DE MANA*

W końcu wpadła mu [tj. Henrykowi] w ręce księga napisana 
w obcym języku, który, jak mu się wydawało, zdradzał podobień-
stwo z łaciną i włoskim. Jak najgoręcej pragnąłby znać ten język, 
gdyż księga podobała mu się nadzwyczajnie, mimo że nie rozumiał 
z niej ani jednej zgłoski. Nie miała tytułu, lecz kartkując ją, znalazł 
kilka rycin. Wydało mu się, że znał je wcześniej w jakiś cudowny 
sposób, a kiedy dobrze się im przyjrzał, odkrył swą własną postać, 
dość rozpoznawalną pośród innych figur 1.

Ironia nie ustaje

„Zatem ironia nie ustaje. Sam zawsze jesteś przez siebie opisany. Krytyk odnajdu-
je samego siebie w przedsięwziętej próbie jakiejś analizy” (D 248) 2 – to zgodne 
z duchem ironii, by refleksja nad pismami Paula de Mana zaczynała się in medias 
res, w środku myśli, w połowie zdania, w miejscu zgoła dowolnym. Nieautoryzowa-
ny wywiad, z którego pochodzi zacytowana wypowiedź, to jedno z nielicznych miejsc, 
gdzie de Man uczynił romantyczny koncept „transcendentalnej błazenady” przed-
miotem bezpośredniej refleksji. Poza parą tekstów składających się na swoisty 
dwutakt ironiczny – czyli Retoryką czasowości i Pojęciem ironii – Friedrich Schle- 

* Tekst powstał dzięki wsparciu z grantu NCN Ironie romantyczne (UMO-2013/11/D/HS2/04490).

1 N o v a l i s  (F. v o n  H a r d e n b e r g), Henryk von Ofterdingen. Przeł., oprac. E. S z y m a n i, W. K u-
n i c k i. Wrocław 2003, s. 94. BN II 247.

2 Skrótem D odsyłam do: „... dla mnie tak, skoro nazywam się de Man...” Z P. de Manem rozmawia 
R. M o y n i h a n. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11 (przeł. A. P r z y b y s ł a w s k i). Ponadto 
w artykule do prac P. d e  M a n a  odsyłam następującymi skrótami: A = Autobiografia jako od-
-twarzanie. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. N y c z. Gdańsk 2000; AC = 
Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. Przeł. 
A. P r z y b y s ł a w s k i. Kraków 2004; AT = Antropomorfizm i trop w liryce. „Literatura na Świecie” 
1999, nr 10/11 (przeł. T. P i ó r o); B = Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contempo-
rary Criticism. New York 1971; I = Ideologia estetyczna. Przeł. A. P r z y b y s ł a w s k i. Wstęp 
A. W a r m i n s k i. Gdańsk 2000; O = Opór wobec teorii. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach lite- 
rackich; P = The Paul de Man Notebooks. Ed. M. M c Q u i l l a n. Edinburgh 2014; R = Retoryka 
czasowości. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11 (przeł. A. S o s n o w s k i); RC = Romanticism 
and Contemporary Criticism. The Gauss Seminar and Other Papers. Ed. E. S. B u r t, K. N e w m a r k, 
A. W a r m i n s k i. Baltimore 1996; RR = The Rhetoric of Romanticism. New York 2004; S = Shelley 
odkształcony, z figury doszczętnie odarty. „Literatura na Świecie” 2012, nr 9/10 (przeł. A. S o-
s n o w s k i); SI = Struktura intencjonalna obrazu romantycznego. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3 
(przeł. A. L a b u d a). Liczby po skrótach oznaczają stronice. 
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gel 3 nie pojawia się w twórczości de Mana w pierwszoplanowej roli, można więc 
powiedzieć, że ironia nie wydaje się, przynajmniej na poziomie tematu, permanent-
na. Jest to konstatacja o tyle myląca, że wiele struktur myślowych, wyprowadzonych 
z analizy koncepcji istotnej dla wczesnego romantyzmu niemieckiego, działa pota-
jemnie, gdy de Man zajmuje się czymś zupełnie innym, np. utworami pisarzy nie 
kojarzonych z ironią (takich jak W. Wordsworth czy J. J. Rousseau), pojęciami 
alegorii, referencji i materialności, a nawet gdy omawia własną metodę badawczą, 
na co zwrócił uwagę chociażby Adam Lipszyc: „istnieje ścisły związek pomiędzy 
pojęciem ironii i dekonstrukcji [...]” 4. Ironia żyje w domyśle, wzmiankach i aluzjach 
– stanowiąc „coś w rodzaju negatywnej siły języka” 5, jest dla de Mana zbyt cenna, 
by dało się o niej łatwo zapomnieć.

Od przedmiotowego traktowania ironii w źródłowym kontekście romantycznym, 
przez jawne lub ukryte zastosowanie tego ujęcia w tekstach innych epok i nieko-
niecznie literackich, prowadzi przejście ku najbardziej uwewnętrznionemu sposo-
bowi jej funkcjonowania w książkach autora Alegorii czytania. Nikt nie wyraził tego 
zwięźlej niż jego przyjaciel, Jacques Derrida: „Paul sam był ironią” 6. Ta tożsamość 
ironiczna przejawia się na poziomie stylu, ale nie daje się do niego zredukować. 
Natomiast według Marii Bożenny Fedewicz, chociaż „De Man ironizuje, często po-
sługuje się paradoksem”, to „zawsze jest w tym głębokie serio” 7. Przy takim zało-
żeniu da się w zasadzie syntezować myśl badacza z pominięciem problemu ironii. 
Tak dzieje się w książce Christophera Norrisa, w której pojawia się on tylko migaw-
kowo i w polemicznym kontekście historycznym (jako jeden z uprzywilejowanych 
przez Nową Krytykę trybów retorycznych, pozwalających – rzekomo według de Mana 
– odróżnić poezję od zwykłego języka 8). Jest wszakże charakterystyczne, że bodaj 
jedyna wykraczająca poza ten kontekst wzmianka o ironii nie wiąże się z tematem 
prac literaturoznawcy, ale z ich formą: 

Styl Paula de Mana cechuje naprzemienny rytm twierdzeń o stanowczym, pewnym siebie, a nawet 
apodyktycznym charakterze i momentów ironicznej refleksji, w których owe twierdzenia są podawane 
w wątpliwość 9. 

3 De Man rekonstruuje „pojęcie ironii” głównie na podstawie wczesnych prac młodszego z braci 
Schleglów, jedynie wzmiankując technikę deziluzji teatralnej L. Tiecka, teorię humoru u Jean 
Paula i K. W. F. Solgera, nieco dłuższy passus poświęca Księżniczce Brambilli E. T. A. H o f f-
m a n n a. Warto dodać, że belgijski literaturoznawca rzadko używa określenia „ironia romantyczna” 
(pojawia się ono bodaj raz – w Retoryce czasowości), w czym jest akurat solidarny ze Schleglem.

4 A. L i p s z y c, Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma z nieustającym 
odniesieniem do podmiotoburstwa. Kraków 2004, s. 139.

5 M. P. M a r k o w s k i, Dekonstrukcja. W: A. B u r z y ń s k a, M. P. M a r k o w s k i, Teorie literatury 
XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006, s. 377.

6 J. D e r r i d a, (In Memorium) Paul de Man. W zb.: Deconstruction. A Reader. Ed. M. M c Q u i l l a n. 
New York 2001, s. 468.

7 M. B. F e d e w i c z, Paul de Man o literaturze romantycznej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 140.
8 Ch. N o r r i s, Paul de Man. Deconstruction and the Critique of Aesthetic Ideology. New York 1988. 

s. 39, 112. Stosunek de Mana do Nowej Krytyki był złożony – z jednej strony wyrósł on właśnie ze 
szkoły close reading, wrażliwej na tropy i odpornej na ideologiczne przedsądy, z drugiej nie zgadzał 
się z uprzywilejowaniem poezji, uważał, że „każdy język jest do pewnego stopnia literacki” (ibidem, 
s. XI).

9 Ibidem, s. 26.
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Oscylacja między asercją a negacją zagraża stabilności poznawczej wywodu, 
który zamienia się w narracyjne exemplum (czyli alegorię, używając terminu de 
Mana) podstawowej tezy dekonstrukcjonisty, mówiącej o nieuniknionym osunięciu 
się każdego wywodu z epistemologii w retorykę. W momencie, w którym „znika 
ostrość sądu »tak–nie«, a pojawia się gra pomiędzy »serio« – »nie serio«” 10, argumen-
tacja autora Ideologii estetycznej zaczyna wychylać się w stronę ironii, problem zaś 
stylu, a właściwie retoryki, nie daje się już łatwo oddzielić od kwestii poznawczego 
statusu tekstu. Oczywiście, to kłopotliwe położenie dotyczy również pism de Mana 
– przeoczenie tego faktu lub jego celowe pominięcie było aktem założycielskim 
niektórych polemik z tezami badacza, traktowanymi niekiedy, jak postaram się 
przekonać, nieco zbyt serio.

Konsekwencję rozumienia literackości jako retoryczności języka stanowi splą-
tanie filozofii z literaturą, literatury z krytyką – de Man sam waha się, czy nazwać 
to wyrokiem czy raczej przywilejem 11. Rodolphe Gasché we wprowadzeniu do 
książki zrodzonej właśnie z fascynacji osobliwościami pisarstwa dekonstrukcjoni-
sty kładzie nacisk na jego idiosynkratyczny synkretyzm, ocierający się o niezrozu-
miałość 12. Odsyła on wprost do ironicznej idei mieszaniny (Mischung), której zada-
niem było m.in. „zbliżyć poezję do filozofii i retoryki” 13. Filozof, odkrywając w sobie 
„retora w przebraniu” (I 68), oddziela się od swoich „apodyktycznych twierdzeń” 
i przygląda się im z dystansu, który może kojarzyć się z dialektyką ironii, pozwa-
lającą podmiotowi „unosić się na skrzydłach refleksji [...], potęgując tę refleksję 
i powielając w nieskończonym szeregu luster” 14.

Skoro „sam zawsze jesteś przez siebie opisany”, to pisząc o ironii, „sam jesteś 
ironią”. De Manowska autodiagnoza oraz jej powtórzenie u Derridy stanowią echo 
cytowanego już wcześniej słynnego fragmentu z „Athenaeum”: „niejeden artysta, 
chcąc jedynie napisać powieść, przedstawił niechcący samego siebie” 15. Zreinter-
pretowana i zasymilowana ironia romantyczna staje się zasadą funkcjonowania 
dzieł de Mana (realizowaną często już na poziomie estetycznym), które wielokrotnie 
inscenizują własne odczytanie, będące zawsze procesem bez syntezy w postaci 
rozumiejącej i zrozumiałej kody. Ironia wsiąka w dyskurs, stając się jego strategią 
(lub wręcz sposobem istnienia), z której wtórnie wyłania się podmiot – „jesteśmy 
bardziej jej [tj. strategii] wytworem aniżeli użytkownikiem [...]” (S 270) – przy czym 

10 W. S z t u r c, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. Warszawa 1992, s. 6.
11 O tym, na co „skazuje” lub do czego „uprzywilejowuje” figuralność języka, pisał de Man niejedno-

krotnie, np. w  konkluzji Epistemologii metafory: „Wszelka filozofia w takim stopniu, w jakim zależy 
od figuracji, skazana jest na literackość, a jako depozytariusz tego właśnie problemu wszelka lite-
ratura jest do pewnego stopnia filozoficzna” (I  69). Z kolei pointa eseju Semiologia a retoryka 
brzmi tak: „Literatura w równym stopniu co krytyka – albowiem różnica między nimi jest złudna 
– jest skazana (choć może to jej przywilej) na to, że zawsze będzie rygorystycznym, a w konsekwencji 
najbardziej niegodnym zaufania językiem, dzięki któremu człowiek nazywa i przekształca sam 
siebie” (AC 31–32).

12 R. G a s c h é, The Wild Card of Reading. On Paul de Man. Cambrige, Mass., 1998, s. 4.
13 F. S c h l e g e l, Fragmenty. Przeł. C. B a r t l. Oprac., wstęp, komentarz M. P. M a r k o w s k i. 

Kraków 2009, s. 60.
14 Ibidem, s. 61.
15 Ibidem.
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perspektywa biograficzna zdolna jest, oczywiście, ów opis odwrócić, pokazując 
ironizację dyskursu jako uzewnętrznienie doświadczenia samego de Mana 16.

W zacytowanym na początku wywiadzie, nagranym w 1980 roku, de Man od-
nosi się pośrednio również do problemu biografii. Zagadnięty przez Roberta Moy-
nihana o ironię, odpowiada przykładem, który pochodzi z opublikowanego pod 
koniec 1979 roku artykułu Autobiografia jako od-twarzanie. Powołuje się w nim na 
cykl trzech Esejów o epitafiach Williama Wordswortha, poety, o którym w Retoryce 
czasowości mówi się, że „nie robi użytku z ironii” (R 216). W esejach, jak pisał de 
Man, poeta „z całą mocą wymowy broni jasnego języka spoczynku, spokoju i ła-
godności”, potępiając „antytetyczny język satyry oraz inwektywy” (A 121), repre-
zentowany przez kilku uznanych twórców epitafiów (a epitafium to figuralny kore-
lat autobiografii w formie inskrypcji na pomniku), wśród których najważniejszy jest 
Alexander Pope. Trzeci z esejów rozpoczyna się jednak od niespodziewanego ataku 
na Pope’a, więc nastrój spokojnej zadumy pryska. Jest to, jak pisze de Man, „głów-
na niekonsekwencja tekstu” (A 121): „nie ma bowiem najmniejszego powodu, dla 
którego z Pope’em nie można by się było obchodzić z tą samą dialektyczną wielko-
dusznością należną śmierci [...]” (A 122). Krytyka Pope’a skrywa niezgodę na odle-
gły od natury język figur, zasilający jednak, jak wykazuje badacz, również prefero-
wany przez Wordswortha model epitafium – kamienie przemawiają u niego głosami 
zmarłych, a słońce zamienia się w oko, które czyta inskrypcje nagrobne.

W późniejszym wywiadzie de Man, zbaczając z kursu argumentacji obranego 
w artykule Autobiografia jako od-twarzanie 17, uwypukla myśl o „niekonsekwencji 
tekstu” i doprowadza ją do nowej konkluzji:

kiedy [Wordsworth] zaczyna pisać o Pope’ie, to robi to właśnie w taki sposób, jaki ganił w pisarstwie 
Pope’a. W tym momencie Wordsworth w pewnym sensie traci kontrolę. [...] Tego typu moment nazwał-
bym momentem ironicznym. [D 247]

W obu komentarzach do Esejów o epitafiach badacz akcentuje niespójność 
poety romantycznego, po czym jednak droga rozumowania rozwidla się, doprowa-
dzając do pozornie rozbieżnych wniosków – w artykule docieramy do prozopopei 
jako „figury rozumienia”, polegającej na „przydawaniu maski”, w wywiadzie zaś do 

16 Tak postępuje E. B a r i s h  (The Double Life of Paul de Man. New York 2014, s. 427), autorka bio-
grafii dekonstrukcjonisty, która zastanawia się, „w jakim kotle doświadczenia zrodziła się dekon-
strukcja”, i stawia hipotezę, że nacisk, jaki metoda ta kładła na podwójność i ironię, „zdawał się 
odbijać przepełnioną cierpieniami narrację pierwszej połowy XX wieku”. Życie de Mana stało  
się fragmentem tej narracji za sprawą niechlubnych wojennych publikacji w belgijskim piśmie „Le 
Soir”, ale wpływ na niego miały również traumatyczne doświadczenia (odkrycie w młodości przez 
chłopca zwłok matki, która popełniła samobójstwo przez powieszenie, silne oddziaływanie wuja, 
Henriego de Mana, intensywnie kolaborującego z Niemcami). Barish odnotowuje także wrodzony 
oportunizm chłopca z dobrej rodziny, który sprawiał, że Paul de Man nie cofał się przed krzywdze-
niem bliskich dla własnych korzyści (podobno jeszcze w Belgii, fałszując dokumenty i defraudując 
kapitał, doprowadził do ruiny wydawnictwo „Hermes”, utrzymywał dzieci z obu małżeństw 
w nieświadomości istnienia rodzeństwa). W Ameryce podjął „świadomy wysiłek”, by stworzyć siebie 
na nowo – hulaszcze życie zastąpił ascetyczną egzystencją wycofanego i tajemniczego profesora.

17 Argumentacja ta zmierza do wykazania, że autobiografia to nie sposób pisania (gatunek) stanowiący 
„wiarygodne świadectwo samopoznania” (A 111), ale konwencja czytania, „figura rozumienia” 
(A 110), której głównym tropem jest nadawanie zmarłemu głosu i twarzy, czyli prozopopeja, apo-
strofa do zmarłego, zakładająca możliwość jego odpowiedzi.
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ironii, która rozumienie uniemożliwia (jej synonim stanowi u de Mana, tak jak 
u Schlegla, parabaza odsyłająca do momentu deziluzji w sztuce, czyli do zdejmo-
wania maski). Można by się zastanawiać, czy nie jest to „główna niekonsekwencja” 
argumentacji de Mana, który po opisaniu niespójności Wordswortha przecież 
ostrzegał, iż „utrata kontroli” zagraża wszystkim tekstom: 

czytelnik [...] myśli, że zyskuje trochę kontroli nad Wordsworthem. Właśnie w tym momencie czytelnik 
powinien się strzec, ponieważ powtarza się tu ten sam proces, co u Wordswortha, któremu się wyda-
wało, że zyskuje kontrolę nad Pope’em. [D 248]

Skoro jednak nawet najbardziej rygorystyczny język, jak pisał de Man w arty-
kule Semiologia a retoryka, nie jest „godny zaufania”, to może warto zawierzyć 
brakowi rygoru – oba ujęcia wydają się komplementarne, a ich zestawienie pozwa-
la na prowizoryczne uogólnienie. Zyskiwanie twarzy w autobiografii to przyjmowa-
nie figury (jako kształtu oraz metafory: oko słońca, głos kamienia), wytwarzające 
fikcję głosu zza grobu. Trudno wszakże traktować ów głos jako „wiarygodne świa-
dectwo samopoznania” (A 111), skoro sam poeta odrzuca figurę, którą jednocześnie 
akceptuje. „Utrata kontroli” nad prozopopeją prowadzi z kolei do demaskacji figu-
ry (defiguracji), w wyniku czego „słoneczny język poznania” (A 123) generujący efekt 
prawdy w autobiografii ujawnia swój „referencjalnie aberracyjny” (RC 174) reto-
ryczny tryb zapośredniczający poznanie: „Autobiografia ukrywa [...] od-twarzanie 
[z pomocą tropu prawdy – W. H.], które sama powoduje [demaskując prawdę 
o pośrednictwie tropu – W. H.]” (A 124).

W zakończeniu trzeciego eseju o epitafiach Wordsworth przytacza fragment 
swojego autobiograficznego poematu Wycieczka. Bohater liryczny, pozbawiony 
słuchu, zostaje w nim przeciwstawiony przyrodzie, symetrycznie pozbawionej gło-
su, co według de Mana może sugerować, że poeta, któremu przez chwilę zdawało 
się, iż słyszy głos dobywający się z kamienia, uzmysłowił sobie swoją głuchotę. 
Rozmowa z Moynihanem rzuca nowe światło na konkluzję artykułu – późniejszy 
komentarz legitymuje lekturę wcześniejszego tekstu w ironicznym układzie odnie-
sienia. Możemy więc, po pierwsze, przeczytać Autobiografię jako od-twarzanie jako 
rzecz o Wordsworthie: opowieść o „niekonsekwencji”, „utracie kontroli” i uświado-
mieniu sobie własnej głuchoty byłaby ilustracją ironii opisanej przez de Mana jako 
dialektyczna gra dystansów w podmiocie, tocząca się w rytmie iluzji i deziluzji, 
autokreacji i autodestrukcji (tak ironia została przedstawiona w Retoryce czasowo-
ści). Artykuł Autobiografia jako od-twarzanie zawiera jednak, po drugie, również 
teorię autobiografii, a w zasadzie wszystkich tekstów (de Man uważa przecież, że 
„każda książka z czytelną stroną tytułową jest do pewnego stopnia autobiograficz-
na” áA 110ñ), stanowiącą zarazem teorię rozumienia, czyli czytania. Autobiografia, 
skrywając efekt, który ją wytwarza, byłaby więc modelem każdego tekstu współ-
tworzonego przez figurę i jej dekonstrukcję, narrację i jej Innego, pozbawionego 
twarzy – ironię. Takie odczytanie odpowiadałoby drugiemu ujęciu koncepcji Schle-
gla, zaprezentowanemu przez de Mana w wykładzie Pojęcie ironii.

Ironiczna palinodia

W Retoryce czasowości ironia zjawia się późno. Artykuł de Mana celebruje własną 
czasowość, powoli odsłaniając horyzont poznawczy – naprzód dokonuje przesunięć 
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w waloryzacji symbolu i alegorii, dopiero na tym tle zarysowuje wzajemną relację 
drugiej pary pojęć, którą tworzą alegoria i ironia. Pierwszą część tekstu cechują 
przejrzystość i potoczystość (rzadkie u de Mana), których polskiemu czytelnikowi 
nie zakłóca nawet mniejsza żywotność omawianej opozycji na rodzimym gruncie 
(pomogła ona – jak twierdzi Michał Głowiński – „uniknąć zdyskwalifikowania ale-
gorii jako zdezaktualizowanego sposobu uprawiania i rozumienia literatury [...]” 18). 
De Man, posługując się terminami Samuela T. Coleridge’a, podważa wyższość or-
ganicznego symbolu nad mechaniczną, „oschle racjonalną i dogmatyczną” (R 193) 
alegorią. Konkluzje badacza są dobrze znane – alegoria „udaremnia iluzoryczne 
utożsamienie ja z nie-ja” w symbolu, a rozwianie tej „nieustępliwej automistyfika-
cji” wymaga otwarcia się na „negatywną samowiedzę” o temporalnej nieprzyległości 
przeżycia i przedstawienia, wyrzeczenia się „nostalgii i pragnienia jednoczesności” 
(R 215).

Pojęcie alegorii, umożliwiające dyskursywny opis „niewyobrażalnego dotyku 
czasu” 19, stanowi pasaż, którym myśl autora przechodzi od symbolu do ironii.  
De Man wyprowadza swoje rozumienie ironii ze sformułowanej przez Charles’a 
Baudelaire’a idei „absolutnej komiczności”, „jednej z licznych pestek zawartych 
w symbolicznym jabłku” 20. Przykłady teatralne ilustrujące definicje poety – takie 
jak angielska arlekinada czy fabuła Księżniczki Brambilli Hoffmanna – umożliwia-
ją rozumienie „istoty śmiechu” jako pokrewnej scenicznej ironii, jednak decydują-
ce znaczenie dla wywodu de Mana ma opis filozoficznej zdolności do śmiania się 
z własnego upadku, „siły szybkiego rozdwajania się”, pozwalającej „uczestniczyć 
jako bezinteresowny widz w spektaklach własnego ja” 21. Baudelaire dostarcza więc 
anegdotyczną matrycę dla koncepcji ironii jako dialektycznej struktury czasowej 
w obrębie „ja”. Wiedza o wystającym korzeniu, zamaskowanym stopniu czy wyrwie 
w chodniku przychodzi zawsze za późno: przyszłości „nigdy nie przestaje nękać 
groźba ponownego upadku w nieautentyczność” (R 233). Dwa długie cytaty ze 
Schlegla, fragment 116 z „Athenaeum” oraz passus z późniejszego eseju O niezro-
zumiałości, mają za zadanie ukazać chroniczność wspomnianej groźby – dynamika 
refleksji jest nieustająca, a parabaza permanentna, o czym niemiecki romantyk 
mówi „z rozradowaniem”.

Alegoria i ironia, twierdzi de Man, są więc dostarczycielkami tej samej wiedzy 
negatywnej, chociaż mają swoje specjalizacje. Czasowe rozdwojenie alegorii (roz-
piętej między znakiem przedstawiającym i przedstawianym: „do istoty poprzedza-
jącego znaku należy czysta uprzedniość” áR 214ñ) uderza w iluzję jednoczesności 
w symbolu, natomiast temporalna struktura ironii („akt ironii wykazuje istnienie 

18 M. G ł o w i ń s k i, Symbol i alegoria. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. 
J. B a c h ó r z, A. K o w a l c z y k o w a. Wyd. 3, bez zmian. Wrocław 2002, s. 914.

19 To sformułowanie – jedno z ulubionych przez de Mana w poezji Wordswortha – pochodzące z wiersza 
Mutability było pomyślane jako tytuł planowanej pod koniec życia książki o romantyzmie, w której 
– poza kilkoma pracami znanymi z wydanej pośmiertnie The Rhetoric of Romanticism – miały znaleźć 
się już istniejące, przerobione i jeszcze nie napisane teksty o romantyzmie, m.in. o J. Keatsie, 
F. Hölderlinie, Madame de Staël, J. J. Rousseau. Zob. spis treści planowanej książki – P 285.

20 Ch. B a u d e l a i r e, O istocie śmiechu i ogólniej o komiczności w sztukach plastycznych. „Litera-
tura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 170 (przeł. M. B i e ń c z y k).

21 Ibidem, s. 177.
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pewnej czasowości, która na pewno nie jest organiczna, jako że odnosi się do swo-
jego źródła tylko poprzez dystans i różnicę [...]”,  R 233) występuje przeciw iluzji – 
przedmiotowej (mimetycznej) narracji, blokującej autorefleksyjność „ja” (czyli np. 
samoświadomość podmiotu wypowiadającego się w powieści czy poemacie ironicz-
nym). Chociaż powiązania ironii z alegorią nie można w żadnym razie uznać za 
odkrycie (np. M. F. Kwintylian pisał o ironii jako o odmianie alegorii 22), to ich sojusz 
mający na celu „demistyfikację organicznego świata” (RC 407) jest niecodzienny. 
Wywód dopełniony jest przeciwstawieniem: ciągłość alegorii – natychmiastowość 
ironii: „Ironia to struktura synchroniczna, natomiast alegoria wygląda na formę 
generującą następstwa [...]” (R 238). Mądrość alegorii sączymy niespiesznie, ujaw-
nia się w niej „skłonność języka do narracji, owo rozpościeranie się wzdłuż osi 
wyimaginowanego czasu, aby nadać trwanie temu, co faktycznie jednoczesne 
w obrębie podmiotu” (R 238), „staccato ironii” zaś (R 241) dostarcza olśnień bły-
skawicowych. Derrida w wykładzie, będącym zarazem wspomnieniem o de Manie, 
włącza obie „widmowe figury”, czyli „alegoryczną Mnemosyne i ironiczną Lete” 23, 
w dekonstrukcyjną retorykę pamięci, zarządzającą – jak przenikliwie zauważa – 
stylem myślenia autora. To, co narracyjna alegoria próbuje utrwalić, zostaje na-
tychmiast zapomniane przez raptowną ironię, „tak jakby moment ironiczny był 
zapisany, zapieczętowany w ciele alegorycznego pisma” 24.

Najistotniejszy komentarz de Mana do teorii Schlegla, czyli Pojęcie ironii, wykład 
wygłoszony w 1977 roku na uniwersytecie w Ohio, przyjmuje kształt palinodii, 
odwołującej przedstawioną tu koncepcję ironii. Wśród trzech głównych metod 
neutralizowania ironii, czyli unikania jej faktycznych konsekwencji, badacz wymie-
nia „zredukowanie jej do dialektyki Ja jako struktury zwrotnej”, po czym dodaje: 

W taki sposób sam się nią zajmowałem w moich wcześniejszych tekstach – dlatego też to, co dziś 
mówię, ma charakter s a m o k r y t y k i, albowiem taką możliwość chcę zakwestionować. [I 261]

Do tej samokrytyki trzeba odnieść się z podejrzliwością. Pojęcie ironii, inaczej 
niż metodyczny wywód w Retoryce czasowości, zachowuje wszystkie uroki oraz 
pułapki tekstu mówionego (jest to zapis nagrania magnetofonowego) rozwijającego 
się dzięki trzem zestawom notatek, ale nie pozbawionego elementu improwizacji. 
Zarówno entuzjastycznie, jak i sceptycznie nastawieni słuchacze de Mana wspo-
minają, że jego wykłady spowijała „aura tajemniczości” 25. Jej roztaczaniu sprzyja-

22 M. F. K w i n t y l i a n, Kształcenie mówcy. Księgi VIII 6 – XII. Wstęp, przekł., przypisy 
S. Ś n i e ż e w s k i. Kraków 2012, s. 47–48: „Do tego rodzaju alegorii, przez którą wskazuje się to, 
co przeciwne, należy εὶρωνεία (eironeía) [...]”. 

23 J. D e r r i d a, Mémoires: for Paul de Man. Transl. C. L i n d s a y, J. C u l l e r, E. C a d a v a. New 
York 1986, s. 84.

24 Ibidem.
25 Tak ujął to A. W a r m i n s k i  (Material Inscriptions. Rhetorical Reading in Practice and Theory. 

Edinburgh 2013, s. 217–218), który zapisał się na początku lat siedemdziesiątych XX wieku na 
kurs de Mana za radą mało znanego wówczas profesora E. Saida. Warminski był uczniem, a później 
współpracownikiem i jednym z zarządców pośmiertnej spuścizny de Mana. K. Newmark, również 
jego uczeń, wspomina z kolei (poświęcone G. W. F. Heglowi) seminarium z 1980 roku, na którym 
prowadzący znienacka zamilkł, po chwili zaś zrobił wtręt dotyczący Bojaźni i drżenia S. K i e r- 
k e g a a r d a, zastanawiając się, jak niespodziewany zwrot akcji w historii Abrahama wyglądał 
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ła forma hybrydyczna – synkretyzm dyskursywny, mieszanie powagi z ironią, 
skłonność do paradoksów, aforyzmów, dygresji, elementy improwizacji, autotema-
tyczne wtręty i enigmatyczne konkluzje nadają wykładowi kapryśny kształt, koja-
rzący się z arabeską, uważaną przez Schlegla „za bardzo wyraźną i istotną formę 
albo przejaw poezji” 26. 

ponownie nasuwa się wniosek, że de Mana nie zawsze można czytać dosłownie, 
próba mimetycznej rekonstrukcji tez teoretycznych, nie uwzględniająca ironiczne-
go nastroju, którymi są nasycone, może okazać się dziełem „harmonijnego spłycia-
rza”, nie wiedzącego, jak rozumieć „ciągłą autoparodię” 27, widoczną w praktyce 
pisarskiej belgijskiego literaturoznawcy. Dotyczy to również przywołanej autorefu-
tacji – po pierwsze, późniejsze ujęcie tematu nie kwestionuje wcześniejszego en bloc 
(Lipszyc zwraca uwagę na pomost łączący teksty, jakim jest „relacja pomiędzy 
czasem a ironią” 28), po drugie, wchodzi z nim w interakcję ironiczną. Nie można 
nawet wykluczyć, że samokrytyka to chwyt reklamowy wykładowcy, który w trybie 
ironicznym, zbliżonym do Palinodii ignacego krasickiego, zachęca swoich studentów: 
„przychodźcie, com niebacznie powiedział, odwołam” 29.

zanegowane stanowisko badacz streszcza następująco: „ironia jest wyraźnie 
takim samym dystansem w Ja, podwojeniem Ja, zwierciadlanymi strukturami 
w Ja, w których Ja patrzy na siebie z pewnego dystansu” (i 261). w momencie, 
w którym słuchacze (i czytelnicy) orientują się, że wytworzenie „zwierciadlanej 
struktury w Ja” jest tyleż tematem samokrytyki, co sposobem jej działania, relacja 
między Retoryką czasowości a Pojęciem ironii zacieśnia się. De Man sam zamienia 
się w filozofa, który z dystansu przygląda się własnemu upadkowi, odwołuje po-
przednie poglądy, inscenizując je ex cathedra. powtórzenie jakiejś narracji (np. 
opisującej czasowe następstwo upadania i wstawania) na innym poziomie (np. jako 
dramatyzacja tezy) w słowniku badacza nosi nazwę alegorii. palinodia w Pojęciu 
ironii, rozumiana jako „alegoria ironii” z Retoryki czasowości, zawiązuje ciche po-
rozumienie z zakończeniem wcześniejszego tekstu, w którym została poddana 
nobilitacji, jako rzadka realizacja tej unikatowej formy, Pustelnia parmeńska Stend- 
hala, „powieść nad powieściami”. 

a zatem położenie de Mana, uczestniczącego jako widz w „spektaklach włas- 
nego ja”, nie jest bezpieczne, grozi kolejną wywrotką (popadnięciem w nieskrom-

z perspektywy barana, który został złożony w ofierze zamiast izaaka. takim samym zwrotem akcji 
– a może lepiej powiedzieć, anakolutem czy parabazą – był ironiczny wtręt de Mana będący „okazją” 
do powstania książki K. N e w m a r k a  o ironii (Irony on Occasion. From Schlegel and Kierkegaard 
to Derrida and de Man. New york 2012, s. 2). Nawet nieprzychylna dekonstrukcjoniście B a r i s h 
(op. cit., s. 395) kilkakrotnie zastanawia się w jego biografii nad fenomenem charyzmy de Mana, 
który był nauczycielem „pozornie surowym i nieprzystępnym”, ale wzbudzał aplauz. autorka chętnie 
przytacza też opinie słuchaczy, którzy mieli go za hochsztaplera, wykorzystującego swą czarującą 
powierzchowność. B a r i s h  (op. cit., s. 443) zadaje sobie pytanie: „Co sprawia, że ludzie podążają 
za czymś, czego nie rozumieją?”

26 F. S c h l e g e l, Rozmowa o poezji. w zb.: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. wybór, oprac. 
T. N a m o w i c z. wrocław 2000, s. 167 (przeł. J. E k i e r). BN ii 246.

27 S c h l e g e l, Fragmenty, s. 27.
28 L i p s z y c, op. cit., s. 149.
29 I. k r a s i c k i, Odwołanie. w: Dzieła Krasickiego. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. 

paryż–Genewa 1830, s. 127.
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ność), która nie musi być ostatnia, jako że dialektyka ironii to „nieskończony 
proces bez syntezy” (R 231), „vertige, oszołomienie aż po punkt graniczny szaleń-
stwa” (R 225). Jak widać, ze stanowiska ironii jako dialektyki podmiotu będącej 
przedmiotem performance’u de Mana, tezy z Pojęcia ironii mogą zostać zanegowa-
ne ironicznie, jeszcze zanim je wypowiedziano, pomimo iż samo to stanowisko 
również zostało podważone. Wykładowca robi zatem coś innego, niż twierdzi, że 
robi, co jest ironiczne, a przy okazji w pośredni sposób komunikuje aporię języka 
performatywnego i konstatywnego, która zawiesza możliwość pojęcia Pojęcia ironii: 
„Nie zrozumieją Państwo nigdy – możemy więc na tym skończyć i pójść do domu” 
(I 252). 

W artykule z lat sześćdziesiątych badacz postrzegał zestawienie alegorii i ironii 
jako niesłusznie zaniechany „środek prowadzący do jakichś ostrzejszych definicji, 
a przydałoby się to zwłaszcza ironii” (R 217). Wykład z lat siedemdziesiątych roz-
poczyna się od uwagi na temat tytułu pracy Sørena Kierkegaarda – O pojęciu ironii 
z nieustającym odniesieniem do Sokratesa. Tytuł ten jest według de Mana ironicz-
ny, ponieważ „ironia nie jest pojęciem”, przez co „Ustalenie definicji ironii wydaje 
się niemożliwe [...]” (I 252). Porównanie deklaracji wpisanych w oba teksty poka-
zuje zmianę, jaka zaszła w podejściu do ironii – oto z pojęcia przedzierzgnęła się 
ona w niepojęcie. Radykalizacja koncepcji ironii, zamienionej w „rodzaj kontradyk-
tywnej figury (nie postawy, nie idei, nie pojęcia [...])” 30, polega na pozornym wypro-
wadzeniu jej poza jurysdykcję podmiotu: „Jest to maszyneria, maszyneria tekstowa, 
nieuchwytna determinacja i całkowita arbitralność, unbedingter Willkür, jak mówi 
Schlegel [...]” (I 277). Oczywiście, ze struktury palinodii, już tu omówionej, wynika, 
że podjęta przeze mnie próba uhistorycznienia dorobku dekonstrukcjonisty ani nie 
powstrzyma, ani nie wyjaśni ironii, jest ona bowiem niczym więcej jak „włączeniem 
momentów ironicznych [...] w dialektykę historii” (I 261), rekomendowaną przez 
Georga Wilhelma Friedricha Hegla ekstrapolacją dialektyki „ja” na proces histo-
ryczny, czyli jednym z trzech opisywanych przez de Mana sposobów na jej pozorne 
ujarzmienie. A zatem: nie zrozumiemy nigdy.

Jednak profesor nie przerywa wykładu, nie idzie do domu, nawet więcej – zgła-
sza autorską definicję ironii, która jeszcze przed chwilą wydawała się zupełnie 
niemożliwa. Posunięcia de Mana bywają nieprzejrzyste, a czasem wręcz ostenta-
cyjnie niezrozumiałe, gdyż inscenizują samowolę języka i zapowiadają esej O nie-
zrozumiałości Schlegla, utwór, który będzie głównym tematem drugiej części wy-
kładu. Jak zauważył Joseph Hillis Miller, dość powszechna reakcja alergiczna na 
pisarstwo de Mana „stanowi właśnie opór wobec tego, co w jego pracach nie jest 
przejrzyste, wobec półcieni niepoznawalnego, wobec niepojmowalnego, niefenome-
nalnego, które jest wszędzie w jego dziele” 31. Opór wywołuje więc Inny (Miller czy-
ta słowo „alergen” etymologicznie: gr. allos – inny’), który w późnych pismach de 
Mana skrywa się pod pojęciem materialności, poprzedzającej figurację, opierającej 

30 W. S z t u r c, Ironia – stan po destrukcji. W: Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci. Kraków 
2015, s. 184.

31 J. H i l l i s  M i l l e r, Paul de Man as Allergen. W zb.: Material Events. Paul de Man and the Afterlife 
of Theory. Ed. T. C o h e n, B. C o h e n, J. H i l l i s  M i l l e r, A. W a r m i n s k i. Minneapolis 2001, 
s. 198.
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się zawłaszczeniu ideologicznemu i być może odsłanianej właśnie przez defiguru-
jącą siłę ironii 32.

Jedną z niezrozumiałości Pojęcia ironii wskazał Ayon Roy. Pisze on, że Kierke-
gaard, który zjawia się na początku wykładu jako autor „najlepszej książki na ten 
[tj. ironii] temat” (I 252), znika z wywodu – bez wyjaśnienia, co takiego czyni ją 
najlepszą – by niespodziewanie powrócić pod koniec jako bohater negatywny, piew-
ca „historycznej dialektyki postępującej ku absolutowi” (I 279). Ramowa niespójność 
wzbudza podejrzenie, że dekonstrukcjonista jest na początku nieszczery i z pomo-
cą komplementu stara się uniknąć stawienia czoła Kierkegaardowi, rzucającemu 
„potężne, antycypujące wyzwanie dla poststrukturalizmu de Mana” 33. Oczywiście, 
de Man mógłby być również nieszczery w drugim momencie, trudno ostatecznie 
rozstrzygnąć, czy chwalił ganiąc (na początku), czy ganił chwaląc (na końcu). Kier-
kegaardowska rama ujawnia praktykę ironicznej komunikacji de Mana, a zwłasz-
cza jego nałóg, by o badaczach, których stanowisko będzie krytykował, mówić jak 
najlepiej: Péter Szondi to autor „godnego podziwu fragmentu” (RC 404), gdzie 
całkowicie rozminął się z istotą ironii, podobnie jak Jean Starobinski, który „bardzo 
dobrze pisał na nasz [tj. ironii] temat”, chociaż „efekt ironii wydaje się przeciwień-
stwem tego, co głosi” (RC 401–402).

Koncepcja Kierkegaarda rzeczywiście w Pojęciu ironii ulega elipsie, choć wcześ- 
niej, w Retoryce czasowości, temporalną strukturę alegorii de Man wiązał wyraźnie 
z „powtórzeniem (w sensie Kierkegaardowskim) poprzedzającego znaku” (RC 214). 
Arne Melberg w dziele Teorie mimesis odsłania subtelną relację łączącą dekon- 
strukcyjno-ironiczne natarcie na iluzję obecności tekstualnej z zawiłościami po-
wtórzenia. Powtórzenie „czyni »teraz« z tego, co b y ł o”, jest więc „nie-pojęciem czy 
też pojęciem dementującym obecność, którą równocześnie sugeruje” 34. Melberg 
widzi w powtórzeniu pomost między alegorią a ironią, a ściślej: między alegoryczną 
opowieścią młodzieńca a ironiczną ripostą Constantina w Powtórzeniu Kierkegaar-
da 35. Zdaniem Roya, przemilczenie w Pojęciu ironii argumentów duńskiego filozofa 
stanowi ucieczkę przed konsekwencjami jego maksymy: „Na wzór negatywności 
ironia jest drogą: nie prawdą [...]” 36. Kierkegaard mediuje między Schleglem a He-
glem, który skrytykował ironię (polegającą według niego na „samounicestwieniu 
się tego, co wspaniałe, wielkie, wzniosłe” 37), włączając ironiczną „iskrę szaleństwa 

32 Wokół „prawdopodobnie najbardziej enigmatycznego słowa w Ideologii estetycznej” krążą teksty 
autorów antologii Material Events (s. XVI). „Materialnej inskrypcji” u de Mana i w duchu de Mana 
poświęcona jest również książka W a r m i n s k i e g o  (op. cit.). Zob. też W. H a m e r s k i,  Niekończąca 
się opowieść. Alegorie alegorii Andrzeja Warminskiego. „Czas Kultury” 2015, nr 3.

33 A. R o y, Hegel contra Schlegel. Kierkegaard contra de Man. „Modern Language Association” 2009, 
nr 1, s. 120.

34 A. M e l b e r g, Teorie mimesis. Repetycja. Przeł. J. B a l b i e r z. Kraków 2002, s. 177, 178.
35 Wydaje się to zgodne z intuicją C. C o l e b r o o k  (Irony. London – New York 2008, s. 108) dotyczącą 

pisarstwa samego de Mana – alegoria i ironia są w nim na siebie skazane, „możemy myśleć iro-
nicznie dopiero w  n a s t ę p s t w i e  wykreowania się poprzez alegorię”. 

36 S. K i e r k e g a a r d, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa. Przeł., posł. A. D j a-
k o w s k a. Warszawa 1999, s. 319.

37 G. W. F. H e g e l, Wykłady o estetyce. T. 1. Przeł. J. G r a b o w s k i, A. L a n d m a n. Objaśn. 
A. L a n d m a n. Warszawa 1964, s. 114.
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bożego” 38 w dialektyczny proces, prowadzący do wypracowania koncepcji ironii 
opanowanej. 

Ale de Man nie chce panować nad ironią, z tego też powodu nie widzi możliwoś- 
ci sformułowania jakiejkolwiek „retoryki ironii”. Nie abstrahuje jednak całkowicie 
od klasycznego jej ujęcia jako tropu (lub jako figury). Tematyzacja różnicy między 
znaczeniami literalnym i figuralnym, czyli „świadomość figuratywności” 39 wbudo-
wana w ironię, zdaje się nawet sugerować, iż jest ona „tropem tropów”, „paradyg-
matycznym odchyleniem od znaczenia dosłownego” 40. Jednak perspektywa objęcia 
ironii klasyfikacją retoryczną pojawia się w wywodzie tylko po to, by można ją było 
zanegować. Umieszczenie w systemie tropów oznaczałoby „redukcję figury do gra-
matyki” (AC 18), próbę wyparcia faktu, że „retoryka w sposób radykalny zawiesza 
logikę [...]” (AC 22). Pamiętając o tym, nawet czytelnik zapisu wykładu, pozbawio-
ny głosowych wyznaczników ironii takich jak intonacja (według klasycznego ujęcia 
„ironia jest figurą przeznaczoną do wykonania głosowego” 41), domyśli się, że po-
chwała dla Wayne’a Bootha, autora „bardzo słusznej, bardzo subtelnej, bardzo 
przenikliwej” (I 256) myśli o ironii zawartej w książce A Rhetoric of Irony (która 
przedstawia znormalizowany wzorzec ironii oraz uczy, jak ją rozpoznać w praktyce), 
jest pozorna. Booth postuluje „pragnienie rozumienia” jako sposób na przecięcie 
potencjalnie nieskończonego łańcucha ironii (metodom realizacji tego pragnienia 
poświęcony został osobny rozdział książki zatytułowany Learning Where to Stop 42), 
który – według de Mana – nie liczy się z tym, że „ironia jest zawsze ironią rozumie-
nia”, co oznacza, że „wiąże się z niemożliwością rozumienia” i „żadne rozumienie 
ironii nie będzie nigdy w stanie zapanować nad ironią i jej zatrzymać [...]” (I 256). 
Jako taka nie może być ona, oczywiście, ani tropem, ani nawet tropem tropów 43.

„Stabilna ironia” Bootha oraz „opanowana ironia” Kierkegaarda są nieprzychyl-
ne „teutonicznej ponurości Schlegla” (określenie Bootha 44), do której konsekwent-
nie przybliża się argumentacja w Pojęciu ironii. Co ciekawe, w tekście O niezrozu-
miałości – stanowiącym autokomentarz do fragmentów z „Athenaeum”, którym 
zarzucano niezrozumiałość – Schlegel sam przedstawia osobliwą systematykę, 

38 K i e r k e g a a r d, op. cit., s. 255. Mówi o tym ostatnia, XV teza jego dysertacji: „Tak jak filozofia 
zaczyna się od wątpienia, tak godne tego miana życie człowieka zaczyna się od ironii” (ibidem).

39 M. R u s i n e k, Między retoryką a retorycznością. Kraków 2003, s. 199.
40 L i p s z y c, op. cit., s. 150.  Takie ujęcie ironii zbliżałoby ją do ujęcia H. Blooma, dla którego – jak 

pisze L i p s z y c  (ibidem) – była ona „pierwszym krokiem samodzielnego poety”, „paradygmatycznym 
odchyleniem” (clinamen), wyznaczającym początek formowania się podmiotowości twórczej. 

41 J. Z i o m e k, Retoryka opisowa. Wrocław 1990, s. 247.
42 W. C. B o o t h, Learning Where to Stop. W: A Rhetoric of Irony. Chicago 1974.
43 Jako trop przedstawia ironię wszakże M a r k o w s k i  (Dekonstrukcja, s. 376) w podręcznikowym 

haśle o dekonstrukcji. Również A. B i e l i k - R o b s o n  (Duch powierzchni. Rewizja romantyczna 
i filozofia. Kraków 2004, s. 221) pisze, że de Man „Przesuwa ironię w dziedzinę czysto retoryczną”, 
czyniąc ją „tropem tropów”. Tymczasem dla literaturoznawcy rozważanie ironii jako tropu było 
jedynie etapem przejściowym, przypominającym działanie bricoleura, który sięga po elementy, 
jakie akurat ma pod ręką. Punkt dojścia wydaje się nie tylko inny, ale wręcz sprzeczny z rozu- 
mieniem ironii jako tropu, de Man mówi o tym wyraźnie: „Ironia jest więc tak fundamentalna, że 
dla mnie wcale już nie jest jakimś tropem. Ironię ogólnie nazywa się tropem tropów, lecz faktycznie 
ironia jest naruszeniem ciągłości pola znaczenia tropologicznego” (R 248).

44 B o o t h, op. cit., s. 211.
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pomagającą zorientować się „w całym systemie ironii”, po czym konstatuje z zado-
woleniem, że można „o ironii mówić bez ironii, jak miało to właśnie miejsce”. Ale 
w następnym zdaniu stwierdza, że „nie sposób już z ironii wyjść, jak zdaje się to 
mieć miejsce w tym szkicu o niezrozumiałości [...]” 45. Refleksje nie dają się uzgod-
nić (tylko na mgnienie oka dałoby się je zsyntezować z pomocą nadrzędnej ironii 
„zdolnej pochłaniać wszystkie inne” 46), a sprawę komplikują ironie cząstkowe – nie 
wiadomo, która z wypowiedzi zawiera element nie-serio (może obie? lub żadna?). 
Jawna paradoksalność stanowi wyzwanie dla aktu czytania ujmowanego jako ro-
zumienie tekstu. Niezrozumiałość wynikająca z ironii nie jest dla Schlegla „czymś 
zdrożnym i lichym” 47, a już tym bardziej dla de Mana, który z powtórzenia niezro-
zumiałości romantycznej czyni praktykę własnego dyskursu i kamień węgielny 
swojej aporiocentrycznej koncepcji języka.

Wraz z odkryciem niezrozumiałości powodowanej przez ironię badacz zyskuje 
narzędzie dekonstrukcji, pozostaje mu jeszcze znaleźć coś, co dałoby się dzięki temu 
narzędziu zdekonstruować. W  tym celu de Man przeprowadza pomocniczy wywód 
o relacjach łączących teorię ironii u Schlegla z Teorią wiedzy Johanna Gott- 
lieba Fichtego. Właściwe ich opisanie było i jest przedmiotem sporów badawczych. 
O tym, że koncepcja ironii romantycznej sporo zawdzięcza owemu dziełu, wiedzieli 
już współcześni, m.in. Hegel, który dla „wirtuozostwa ironicznie-artystycznego życia” 
znalazł „głębsze uzasadnienie w filozofii Fichtego”, widoczne w koncepcji „samowo-
li Ja” nadającego znaczenia i je znoszącego 48. Tomasz Ososiński twierdzi, że „spe-
cyfika recepcji pism Fichtego” polega na tym, iż „Epistemologiczne teorie zawarte 
w Teorii wiedzy Schlegel stosuje do opisu zjawisk o charakterze estetycznym [...]” 49. 

Nie należy jednak lekceważyć poznawczych uwikłań ironii. Można je rozpatry-
wać szczegółowo, tak jak Włodzimierz Szturc, gdy ukazuje nacisk kładziony na 
odsłanianie sztuczności świata w akcie „transcendentalnej błazenady” – deziluzji 
podlega nie tylko środowisko teatru (aktorzy, scena, dekoracje, widownia), ale 
i prawa rządzące przyrodą 50, co jest zgodne z prymatem „ja” w Teorii wiedzy (wy-
mienionej przez Schlegla – obok rewolucji francuskiej i Wilhelma Meistra – jako 
„wielka tendencja [...] epoki” 51). Stosunek autora powieści Lucinde do kolegi filo-
zofa nie był jednak ani prosty, ani niezmienny 52. Ważny powód odgałęzienia się 

45 F. S c h l e g e l, O niezrozumiałości. W zb.: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, s. 200 (przeł. 
J. E k i e r).

46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 H e g e l, op. cit., s. 109, 111–112.
49 T. O s o s i ń s k i, Ironia a jednostka. Koncepcja ironii u Friedricha Schlegla i Sokratesa. Warszawa 

2014, s. 84.
50 S z t u r c, Ironia romantyczna, s. 111–113. J. G. F i c h t e  (Teoria wiedzy. Wybór pism. T. 1. Wybór, 

przekł., wstęp, przypisy M. J. S i e m e k. Aneks przeł. J.  G a r e w i c z. Warszawa 1996, s. 49, 
przypis gwiazdkowy) pisał: „Jakkolwiek dziwne mogłoby się to wydawać niejednemu przyrodoznaw-
cy, to przecież w swoim czasie zostanie pokazane, że jednej rzeczy można ściśle dowieść: miano-
wicie tego, że to on sam najpierw wprowadził do przyrody te prawa, o których sądzi, że się od niej 
ich dopiero przez obserwację uczy [...]”. 

51 S c h l e g e l, Fragmenty, s. 82, przypis 132.
52 Zmagania Schlegla z Fichtem omawia szczegółowo M. F r a n k  (The Philosophical Foundations of 

Early German Romanticism. Transl. E. M i l l á n - Z a i b e r t. Albany, N. Y., 2004, s. 192–197, 
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koncepcji Schlegla od systemu Fichtego stanowiła niechęć żywiona wobec absolu-
tyzmu pierwszych zasad (pisał Schlegel: „filozofia zawsze zaczyna się w środku, jak 
poemat epicki” 53) oraz, w gruncie rzeczy, sam fakt, że był właśnie systemem („jest 
równie zabójcze mieć system, jak i go nie mieć. Z pewnością duch będzie musiał 
się zdecydować, by połączyć jedno z drugim” 54). W tym kontekście wyzywającą 
postawę przyjętą przez Schlegla w artykule O niezrozumiałości można postrzegać 
„jako praktykę oporu wobec paradygmatu, referencji i taksonomii” 55.

Ironię romantyczną da się więc ująć jako aplikację estetyczną, rozwinięcie, 
przekroczenie, a w ostateczności nawet negację Teorii wiedzy Fichtego. De Man, 
który tyle napisał o niemożliwości domknięcia jakiegokolwiek systemu języka – re-
toryka zawiesza gramatykę, która dekonstruuje retorykę – podąża, oczywiście, tym 
ostatnim tropem, doprowadzając swoją interpretację do granicy tego, co Gasché 
nazwał „idiosynkrazją w jego myśleniu”: Teoria wiedzy w ekscentrycznym odczy-
taniu dekonstrukcjonisty staje się teorią narracji. Badacz wychodzi od powiązania 
kluczowych pojęć w opisie ironii u Schlegla – autokreacji (samostworzenia), auto-
destrukcji (samozniszczenia) i samoograniczenia – z trzema posunięciami Fichtego, 
nazwanymi przez niego „całkowitej teorii wiedzy naczelnymi zasadami” 56. Opisuje 
on „p i e r w o t n y  a k t”, który „tkwi u podstaw wszelkiej świadomości i jako jedyny 
ją umożliwia” – w wyniku tego aktu „J a  p i e r w o t n i e  i  b e z w z g l ę d n i e  u s t a-
n a w i a  s w ó j  w ł a s n y  b y t”  57. Abstrakcyjne „ja” nie jest niczym bezpośrednio 
danym – twierdzi de Man i dlatego interpretuje je jako „własność języka”, który je 
konstytuuje – „ja” „jest zasadniczo i nieredukowalnie językowe” (I 264) 58. Przeci-
wieństwo „ja”, czyli „nie-ja”, także „ustanawiane bez jakiegokolwiek warunku” 59, 
nie jest wynikiem dialektyki, ale równoległą koniecznością, „symetrycznym usta-
nowieniem [...] negacji” (I 147). 

Żeby rozruszać tę zwierciadlaną strukturę, Fichte powołuje do życia trzecią 
zasadę naczelną, zgodnie z którą „Ja, jak i Nie-ja zostają b e z w z g l ę d n i e  u s t a-
n o w i o n e  j a k o  i l o ś c i o w o  p o d z i e l n e” 60, co pozwala im wchodzić we wza-

205–207 n. E. M i l l á n - Z a i b e r t  (Friedrich Schlegel and the Emergence of Romantic Philosophy. 
New York 2007, s. 18–23 n.) opisuje Schleglowski „antyfundamentalizm poznawczy” jako wynik 
krytycznego przemyślenia filozofii Fichtego. 

53 S c h l e g e l, Fragmenty, s. 55.
54 Ibidem, s. 49.
55 M. F i n l a y, The Romantic Irony of Semiotics. Friedrich Schlegel and the Crisis of Representation. 

Berlin – New York 1988, s. 193.
56 F i c h t e, Teoria wiedzy, s. 83.
57 Ibidem, s. 83, 92.
58 Bielik-Robson zauważa, że uczynienie „ja” własnością języka jest u de Mana możliwe za sprawą 

pominięcia w wywodzie pojęcia „intelektualnego oglądu”: „jest to bezpośrednia świadomość tego, 
że działam i jak działam” – mówi F i c h t e  (ibidem, s. 510) i nadmienia: „za pomocą pojęć nie da 
się wykazać, że istnieje władza takiego oglądu intelektualnego [...]. Każdy musi odnaleźć go 
bezpośrednio w sobie samym, inaczej nie pozna go nigdy” (ibidem, s. 511). B i e l i k - R o b s o n  (op. 
cit., s. 222) dostrzega w oglądzie nie językową, ale fenomenologiczną „apodyktyczną pewność”, 
której „absolutnie nie sposób sparafrazować [...] w manierze czysto retorycznej”. Na brak tego 
pojęcia w wywodzie de Mana zwrócił również uwagę R o y  (op. cit., s. 111 n.). 

59  F i c h t e, op. cit., s. 99.
60 Ibidem, s. 107.
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jemne relacje opisywane przez Fichtego jako możliwość ograniczania się, bez po-
trzeby unicestwiania w całkowitej negacji. Dzięki temu „ja” i „nie-ja” zyskują cechy, 
które można porównywać np. pod względem podobieństwa (sądy syntetyczne) czy 
różnic (sądy analityczne), pojawia się zdolność autorefleksyjnego ustanawiania 
równości (sądy tetyczne). Ta cyrkulacja cech musi odwoływać się do pojęć wyższe-
go rzędu (Fichte podaje przykład relacji metalu do srebra i złota) lub niższego 
rzędu (np. w syntetycznym ujęciu ciał pomija się różnice, takie jak ich ciężar czy 
kolor). Części odnoszą się do całości, całości zaś do części, podobieństwa zakłada-
ją istnienie różnic, a różnice istnienie podobieństw. Owo krążenie cech kojarzy się 
de Manowi z tropami: 

jest strukturowane jak synekdocha, relacja między częścią i całością, lub strukturowane jak metafora, 
zamiana na podstawie podobieństwa i różnicy między dwoma bytami. [I 269] 

Filozofia podmiotu, która odegrała tak ważną rolę w formowaniu się koncepcji 
ironii romantycznej, okazuje się zatem teorią figuracji ufundowaną na performa-
tywie, czyli pierwotnym ustanowieniu „ja” poprzez akt. Sposób, w jaki opisuje to 
Fichte, wydaje się „wysoce systematyczny”, stanowi spójną opowieść o wyłanianiu 
się „ja”, ale to opowieść, której głównym celem jest przedstawienie narratologicz-
nego mechanizmu ją wytwarzającego (Schlegel stwierdza w Liście o powieści: „teo-
ria powieści sama musiałaby być powieścią [...]” 61), dlatego de Man nazywa ją 
alegorią: system „Jest alegorią, narracją opowiadającą o interakcji między tropem 
a performancją” (I 270). Tak jak nie jest możliwy skończony system tropów, tak 
niemożliwe okazuje się ostateczne ustabilizowanie narracji na temat „ja” ze wzglę-
du na nieustającą zwrotną i refleksyjną relację z „nie-ja”.

Nietrudno zgadnąć, jakie zadanie przypisuje de Man ironii w odniesieniu do 
tego systemu – ma go zniszczyć. Odwołania Schlegla do „maniery mimicznej zwy-
kłego, dobrego włoskiego buffo”, „transcendentalnej błazenady”, „ciągłej autoparo-
dii” czy „nieustającej parabazy” mają czytelne konotacje teatralne i w estetycznej 
wykładni ironii romantycznej zostają wyrażone za pomocą konkretnych posunięć 
artystycznych, takich jak „wychylanie się autora z kart tworzonego dzieła” czy 
„popisy artysty-linoskocza”, który „utrzymywał świat będący przedmiotem komen-
tarza w dziwnym zawieszeniu” 62. Według de Mana estetyczne ujęcie tematu jest 
redukcjonistyczne, ponieważ karmi się iluzją dotyczącą możliwości okiełznania 
ironii poprzez definicje, opisania jej reguł i odgrodzenie w tekście miejsc, w których 
się ujawnia. Widzimy w tym pewną ironię, ponieważ jej żywioł stanowi właśnie 
deziluzja, mająca dla dekonstrukcjonisty poważne konsekwencje epistemologiczne. 
W wykładzie de Man wyjaśnia to poprzez zaakcentowanie definicji ironii jako „per-
manentnej parabazy” (innym określeniem na parabazę byłby anakolut, oznaczają-
cy zaskakujący zwrot w składni zdania): „Zatem buffo jest parabazą lub anakolutem, 
przerwaniem ciągu narracyjnego, wypracowanej arabeski lub wątku stworzonego 
przez Fichtego” (I 273). Parabaza okazuje się paradoksalna, ponieważ jest perma-
nentna (tak jakby możliwy był nieustający zwrot w stronę publiczności lub nieprze-

61 S c h l e g e l, Rozmowa o poezji, s. 175.
62 S z t u r c, Ironia romantyczna, s. 188, 166, 187, 190.
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rwane zdejmowanie maski w czasie trwania całej sztuki), co de Man rozumie jako 
ciągłe zagrożenie dla każdej narracji, nawet jeśli ma ona stanowić teorię narracji 
(jak jego własna): „ironia jest wszędzie, we wszystkich punktach” (I 273).

Stosunek Schlegla do Fichtego staje się jasny – ironia nie jest powtórzeniem, 
rozwinięciem czy przekroczeniem teorii wiedzy, ale jej zniweczeniem („ruptured”, 
„interrupted”, „disrupted” – to określenia, które powracają w opisie de Mana), ironia 
„niweczy wszelką narracyjną spójność wywodów [...]” (I 277), niszczy dialektykę 
dzięki zdolności zaprzeczania fałszywym syntezom, rozrywa system tropologiczny, 
pokazując niemożliwość jego domknięcia. Oczywiście, ironia nie dekonstruuje tyl-
ko wątku Fichtego, który pozwolił jej się ujawnić, ale dotyczy wszystkich narracji, 
co ułatwia de Manowi dopełnienie Schleglowskiej definicji: „ironia to permanentna 
parabaza alegorii tropów” (I 274). Oto zapowiedziana jako niemożliwa, definicja 
pojęcia ironii (która nie jest pojęciem). Sama ta definicja wydaje się już mininarra-
cją, streszczającą podstawowe i powracające wyobrażenie de Mana o języku: „Na 
wzorzec wszelkich tekstów składa się figura (lub system figur) i jej dekonstrukcja” 
(AC 246). Jako narracja definicja ta jest podatna na zerwanie (ironizację), może 
więc lepiej byłoby ją nazwać alegorią definicji – alegorią niemożliwej definicji nie-
pojęcia ironii.

A zatem de Man po raz kolejny „odnajduje siebie w przedsięwziętej próbie ana-
lizy”: 

ironia jest dokładnie tym, co uniemożliwia uzyskanie spójnej teorii narracji. Nie oznacza to, że nie po-
winniśmy dalej nad tym pracować, ponieważ tylko to możemy robić [...]. [I 274]

Można by przyjąć, iż „my” jest sytuacyjne (i odnosi się raczej do słuchaczy, 
którzy już wiedzą, że „Nie zrozumieją [...] nigdy [...]”), ale myśl o niemożliwości 
wyłamania się z „pozorów przewrotności i obłędu lub bezmyślności i głupoty” 63, 
czyli wykroczenia poza niezrozumiałość ironii bez wycofania się w iluzję narracji 
(„języka autentycznego”, używając określenia Schlegla, a więc mitologii, będącej 
dla de Mana odpowiednikiem tego, co sam nazywał ideologią 64) nieustannie odra-
dza się.

Lektura Pojęcia ironii nie powinna prześliznąć się po takim oto zdaniu: „Ocze-
kiwanie, jakie ktoś mógłby żywić, że dekonstrukcja mogłaby być zdolna do kon-
strukcji, jest zawieszone przez taki fragment [...]” (I 280). To zaskakująca zmiana 
tematu, ponieważ passusem, do którego odnosi się badacz, jest Schleglowska 
apologia niezrozumiałości („Odrobina niezrozumiałości wystarczy; byle dochować 
ją czysto i wiernie [...]” 65). De Man na początku wykładu informował, że będzie on 
dotyczył teoretycznego ujęcia ironii we wczesnym romantyzmie niemieckim (a nie 
dekonstrukcji!), i – przy odrobinie wyrozumiałości dla żywiołowych dygresji – moż-
na uznać, że tak było. Zacytowane zdanie, pozwalając odkryć, że tekst o Schleglu 
to również tekst o de Manie, staje się inscenizacją niespodzianki składniowej, 
którą chwilę wcześniej nazwano anakolutem czy parabazą („zamiast spełnienia 

63 S c h l e g e l, Rozmowa o poezji, s. 156–157.
64 Zob. N e w m a r k, op. cit., s. 37.
65 S c h l e g e l, O niezrozumiałości, s. 202.
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oczekiwań w kategoriach budowanej składni otrzymuje się coś zupełnie innego 
[...]”, I 272). Przykładem „permanentnej parabazy” w Pojęciu ironii jest Refleksja, 
rozdział z powieści Schlegla Lucinde, w którym spod filozoficznego wywodu, operu-
jącego terminologią Fichtego, przeziera opis igraszek erotycznych: „Piszą Państwo 
wspaniałą i koherentną argumentację filozoficzną, aż tu nagle opisują państwo 
stosunek płciowy” (I 277). Piszesz o ironii w niemieckim romantyzmie, aż tu nagle 
okazuje się, że opisujesz dekonstrukcję, dostrzegasz „swą własną postać” widoczną 
„pośród innych figur”.

Ironia i teoria zaplatają się w wykładzie de Mana w skomplikowany węzeł. 
W Retoryce czasowości „ja” wpada w dialektyczną pułapkę lustrzanych odbić, któ-
ra doprowadza do „kresu wszelkiej świadomości” (R 226). Punktem wyjścia jest 
więc jakiś podmiot, który pod wpływem ironii rozdwaja się, po czym rozdwaja się, 
po czym rozdwaja się, co ostatecznie doprowadza do jego zniknięcia. W Pojęciu 
ironii, które stanowi sequel artykułu Retoryka czasowości, roztacza się pejzaż post- 
apokaliptyczny, po tradycyjnie rozumianym podmiocie nie ma już śladu. Ironia 
jako parabaza alegorii „przestaje być ruchem świadomości, a staje się niesforną 
właściwością języka” 66, która niweczy trop, sekwencję tropów w postaci narracji 
i odczytanie tej narracji w formie alegorii.

„Radykalne odpodmiotowienie ironii”, jak to ujmuje Agata Bielik-Robson 67, 
powoduje repozycję w relacji ironia–alegoria. W Retoryce czasowości alegoria dzie-
je się w języku (daje narracyjny efekt rozciągłości nie istniejący w doświadczeniu), 
ironia zaś przydarza się podmiotowi (różnica zawarta jest w „ja”), jednak obie sta-
nowią wynik tego samego doświadczenia temporalnego, przeciwstawionego fałszo-
wi symbolu czy mimesis. Alegoria wydaje się fabularną wersją ironii albo jej malar-
skim rozprowadzeniem na płótnie czasu. W Pojęciu ironii alegoria i ironia nie są już 
dwoma „trybami” działającymi równolegle na rzecz demistyfikacji językowych iluzji, 
ale współtworzą samozwrotną strukturę języka, decydującą o tym, że żadna nar-
racja nie może się serio ukonstytuować. Wolno na to spojrzeć optymistycznie: 
opowieść, będąca przecież metaforą życia, jest nieskończona, ironia nie pozwala 
wyświetlić ostatniej klatki z napisem „Koniec” 68. „Permanentna parabaza” narusza 

66 L i p s z y c, op. cit., s. 149.
67 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 221.
68 Na aspekt wolności wpisanej w ironicznie bajkową „nie kończącą się opowieść” nacisk kładzie 

J. H i l l i s  M i l l e r  (Reading Narrative. Norman, Okl., 1998, s. 227–230 n.). Można z tej perspe-
ktywy spojrzeć na bajkę Klingsohra opowiadaną w dziewiątym rozdziale powieści N o v a l i s a 
Henryk von Ofterdingen (s. 144):

Ja przędę wasze nici 
I łączę w  j e d n ą  nić. 
Już koniec nienawiści,
Więc j e d n i ą  macie być. 

Przez j e d n o  życia tchnienie 
We wszystkim wszystko żyje, 
I j e d n o  jest istnienie, 
Gdy j e d n o  serce bije. 

 Koncyliacyjna piosenka upersonifikowanej Bajki, powołująca do życia symboliczną jednię, może 
być nacechowana, jak zauważają autorzy wstępu do cytowanego wydania, „prostotą ironiczną” 
(N o v a l i s, op. cit., s. XC). Symboliczna utopia narracyjna (opowieść „się przędzie”) jako „tylko” 
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dialektyczne modele narracyjne, takie jak historia literatury, stanowi więc również 
zagrożenie dla próby diachronicznego opisu ironii w myśli de Mana.

Powracamy zatem do samokrytyki z początku wykładu. Narrację na temat 
przejścia od rozumienia ironii jako dialektyki „ja” do cokolwiek posthumanistycz-
nego ujęcia jej jako „maszynerii tekstowej” można zironizować, a jednak dekon-
strukcjonista sam się – by tak rzec – diachronizuje: demistyfikując fałszywe zało-
żenie, jakie kiedyś przyjął (że ironia to dialektyka podmiotu), równocześnie demi-
styfikuje tę demistyfikację (jako naiwną próbę uhistorycznienia siebie samego 
poprzez analogiczną dialektykę). Ostatecznie nie wiadomo więc, czy de Man odwo-
łuje swoje wcześniejsze poglądy, czy ich nie odwołuje, coś mówi, czy nie mówi 
zgoła niczego, starając się tylko „czysto i wiernie” przechować „odrobinę niezrozu-
miałości” z tekstu Schlegla.

Zero ironii

Jeżeli „ironia jest wszędzie, we wszystkich punktach [...]”, to nawet najbardziej 
zdyscyplinowane wywody, odwołujące się do niezawisłego autorytetu języka formal-
nego, nie są zdolne jej wytrzebić. De Man przekonuje o tym w Pascalowskiej alego-
rii perswazji, artykule ujawniającym interferencje myślenia matematycznego i reli-
gijnego w twórczości Blaise’a Pascala. Dekonstrukcjonista czyta Rozważania ogólne 
nad geometrią jako próbę formalnego umocowania projektu teologicznego, zrealizo-
wanego głównie w Myślach. Problem polega na tym, że projekt ów chce uzgodnić 
trudne do uspójnienia właściwości rzeczy, których „poznanie przybliża umysł do 
największych cudów natury” 69. Przede wszystkim „Trzy rzeczy, w których zamyka 
się cały wszechświat – wedle słów: »Deus fecit omnia in pondere, in numero et men-
sura« – połączone są wzajemnym [...] związkiem” 70. Związek ów, ustanowiony przez 
Boga, to zasada homologii ruchu, liczby, przestrzeni, a właściwie również i czwartej 
„rzeczy”, czyli czasu. Innymi wrotami prowadzącymi nas ku „cudom natury” jest 
zasada dwóch nieskończoności: wielkości i małości. Te „przedziwne nieskończono-
ści” natura „postawiła ludziom przed oczy nie po to, by je pojęli, lecz po to, by się 
nimi zdumiewali” 71. A zatem, po raz kolejny: „Nie zrozumiemy [...] nigdy [...]”. Pier-
wotna niepojmowalność stanowi temat wielu aforyzmów w Myślach, ukazujących 
małość człowieka „zawieszonego w masie, jaką natura mu dała między tymi dwiema 
otchłaniami, Nieskończonością i Nicością” 72, ale w wywodzie de Mana niepojmowal-
ność ta jest również przekładalna na Schleglowską niezrozumiałość, czyli ironię.

Pascala interesuje „kwestia dowodzenia prawd już wykrytych” 73, więc kluczowe 

bajka, opowieść w opowieści, ironicznie dystansuje się od ewentualności splecenia się porządków 
językowego i fenomenalnego, które mogłoby być rzekomo punktem dojścia w procesie kształcenia 
(Bildung) Henryka. Bajka stanowiłaby wtedy kolejny synonim mitologii („języka autentycznego”) 
Schlegla lub „ideologii estetycznej” de Mana.

69 B. P a s c a l, Rozważania ogólne nad geometrią. W: Rozprawy i listy. Przeł. T. Ż e l e ń s k i - B o y, 
M. T a z b i r. Wybór, przedm., przypisy M. T a z b i r. Warszawa 1962, s. 127.

70 Ibidem, s. 126.
71 Ibidem, s. 137–138.
72 B. P a s c a l, Myśli. Przekł. T. Ż e l e ń s k i  (B o y). Poznań 1921, s. 20.
73 P a s c a l, Rozważania ogólne nad geometrią, s. 115.
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są dla niego sposoby przekonywania o prawdziwości tych prawd, co tłumaczy po-
łączenie dwóch rozpraw w jedną: O metodzie dowodzeń geometrycznych oraz 
O sztuce przekonywania. Miejsce, gdzie krzyżują się porządki epistemologiczny 
i retoryczny, przykuwa uwagę de Mana, który śledzi ekwilibrystykę Pascala reto-
rycznie (topos skromności) odżegnującego się od retoryki (odwołania się do serca, 
nie do rozumu), podobnie jak robił to w Epistemologii metafory, gdy opisywał potę-
pienie zwodniczej retoryki w teorii poznania Johna Locke’a: „Trudno o bardziej 
krasomówcze potępienie krasomówstwa” (I 47).

Prawdziwe problemy zaczynają się jednak, gdy Pascal przypomina rozróżnienie 
na definicje słowne (nominalne) i rzeczowe (realne) – te pierwsze są pewne, polega-
ją na nadawaniu nazw „za pomocą doskonale znanych terminów” i dlatego powin-
ny być jedynym narzędziem geometry (czyli matematyka – Pascal wymienia jako 
przykład definicję liczby parzystej), podczas gdy drugie, odnosząc się do cech 
przedmiotów, skażone są referencją. Oczywiście, „aberracja referencjalna” (AC 22) 
znajduje sposób, by wkraść się w nominalną utopię. Słabe ogniwo stanowią termi-
ny pierwotne, jedyne, które nie muszą być definiowane, bo rozumieją się same przez 
się dzięki „światłu naturalnemu”, a ich objaśnianie „więcej by zaciemniało, niż 
wyjaśniało” 74. Nie można podać nominalnej definicji pojęcia czasu, ale słysząc 
wyraz „czas”, „wszyscy kierują myśl ku temu samemu przedmiotowi” 75. De Man 
wskazuje, że termin pierwotny funkcjonuje jako trop: „znak stał się tropem, relacją 
zamiany [...]” (I 79), wyrażaną figurą „kierować myśl”. Definicja terminu pierwot-
nego jako niedowodliwa sama staje się terminem pierwotnym. W dodatku „definicja 
definicji nominalnej sama jest definicją realną, a nie nominalną” (I 79), ponieważ 
zbudowana jest przez relację do definicji realnej, zawiera więc odniesienie do czegoś 
poza królestwem nazw. System wydaje się od początku – jak to ujmuje Warminski 
– „skażony, zarażony definicjami r e a l n y m i” 76. 

Kolejny problem w narracji Pascala pojawia się wtedy, gdy ma on pogodzić 
zasadę dwóch nieskończoności z wielką analogią między czasem, przestrzenią, 
liczbą a ruchem. De Man streszcza XVII-wieczne polemiki, wskazujące na niemoż-
liwość uzgodnienia koncepcji nieskończonej małości z ideą correspondances łączą-
cą porządki przestrzeni, ruchu, czasu i liczby. Problem stanowi status jedynki, 
która nie jest liczbą (ale pojedynczością, brakiem liczby, jej mnożenie przez siebie 
nie przynosi efektu), choć równocześnie jest liczbą (uczestniczy w nieskończoności 
na zasadzie synekdochy, tak jak pojedynczy dom nie równa się miastu, lecz współ-
tworzy miasto). Wielka ekwiwalencja załamuje się, ponieważ zwielokrotnianie 
niepodzielników czasu (teraz) czy ruchu (spoczynek) – inaczej niż jedynki – nie daje 
żadnego efektu. Na ratunek „boskiemu porządkowi” analogii Pascal posyła zero, 
które w świecie liczb stanowi odpowiednik spoczynku i momentu w dziedzinie ru-
chu i czasu. Zero jako (nie)liczba było przedmiotem filozoficznych polemik od sta-
rożytności 77, dla Pascala liczbą nie jest (bo nie może stać się większe od innych 

74 Ibidem, s. 120–121.
75 Ibidem, s. 122.
76 A. W a r m i n s k i, Alegorie referencji. Wstęp w: I 33.
77 Polemiki te streszcza, w kontekście de Mana i innych literaturoznawczych aplikacji koncepcji  

zera, J. H i l l i s  M i l l e r  (Three Literary Theorists in Search of 0. W zb.: Provocations to Read- 
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liczb poprzez mnożenie). Koherencję systemu przywraca element, „który sam jest 
całkowicie heterogeniczny w odniesieniu do tego systemu”, ciągłość wszechświata 
zostaje więc „przerwana, naruszona w e  w s z y s t k i c h  p u n k t a c h  przez zasa-
dę radykalnej heterogeniczności [...]” (I 83). A zatem to, co uszczelnia system, za-
razem go niweczy, narracja teologiczna, asymptotycznie zbliżająca się dzięki figu-
ralnym przekształceniom (dom–miasto, las–drzewo) do biegunów nieskończoności, 
znajduje swojego Innego pod postacią zera. Zero przerywa składnię wywodu, sta-
nowi więc coś w rodzaju anakolutu (parabazy), odpowiednika Schleglowskiej ironii 
w myśli Pascala.

Konkluzja de Mana jest następująca:

Nazywanie tej struktury ironiczną może być bardziej mylące niż pomocne, skoro i r o n i a, tak jak 
z e r o, jest terminem, który nie poddaje się nominalnej czy realnej definicji. Powiedzenie zatem, tak jak 
faktycznie mówimy, że alegoria (jako narracja sekwencyjna) jest tropem ironii (tak jak jedynka jest 
tropem zera), jest powiedzeniem czegoś, co jest wystarczająco prawdziwe, ale nie jest zrozumiałe, co 
również implikuje, że nie może być ona uwzględniona jako narzędzie analizy tekstowej. [I 86]

Fragment ten prowokuje pytania: opisana struktura ostatecznie zostaje czy nie 
zostaje nazwana ironiczną? Coś „faktycznie mówimy” czy jednak nic nie mówimy, 
skoro nie wiemy, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy? Oczywiście, de Man, jako 
zwolennik romantycznego stylu myślenia, zakłada, że niezrozumiałość nie jest 
czymś „zdrożnym ani lichym” – może należałoby ją po prostu „czysto i wiernie” 
przechować. Przecież samego Pascala, co chyba umyka dekonstrukcjoniście, do-
pada na chwilę nieco schleglowski nastrój (tyle że o podłożu jednoznacznie teolo-
gicznym), gdy filozof korzy się przed niezrozumieniem, związanym z niemożliwością 
objaśnienia terminów pierwotnych – człowiek „zawsze skłonny jest przeczyć wszyst-
kiemu, czego nie rozumie”, podczas gdy niekiedy trzeba uznać fakt, „nie bacząc na 
jego niezrozumiałość” 78. Wykład de Mana, podobnie jak wywód Pascala, stanowi 
– parafrazując słowa dekonstrukcjonisty – „raczej alegorię niż dowód” (zob. I 77), 
ponieważ, nie pierwszy raz, uwewnętrznia w narracji ironię, o której opowiada. 
W gramatycznym sensie niczego nie nazywa (ledwie orzeka coś nieprzychylnego 
o nazywaniu: „nazywanie... może być”), ale jednak robi to, czego nie nazywa (tak 
jak robi to pośredni akt mowy). Ponadto, co podkreśla Warminski, z pomocą dziw-
nej nadwyżki tematyzuje sam akt mówienia („powiedzenie, jak faktycznie mówimy”), 
dokonując parabazy „samopowielającej się siły wypowiadania jedynie mówienia” 79, 
a zarazem powtórzenia, które może oznaczać – czego z kolei obawia się Melberg – 
utknięcie w „pułapce lustra”, nieskończonej reprodukcji odbić, przypominającej 

ing. J. Hillis Miller and the Democracy to Come. Ed. B. C o h e n, D. K u j u n d ž i ć. New York  
2005).

78 P a s c a l, Rozważania ogólne nad geometrią, s. 130. Filozof pisze też: 
 „Wydaje się zatem, że ludzie z natury są i będą niezdolni ująć jakąkolwiek naukę w system 

bezwzględnie doskonały. 
 Nie znaczy to jednak, że mamy się wyrzec wszelkiego systemu” (ibidem, s. 120). 
 Z myślą tą rezonuje aforyzm S c h l e g l a  (Fragmenty, s. 49) o potrzebie i niemożliwości posiadania 

systemu.
79 W a r m i n s k i, op. cit., s. 40. Autor zwraca też uwagę, że błędne przestankowanie („To say then”)   

„wzmacnia tylko szaleństwo tego mechanicznego powtarzania” (ibidem).
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jąkanie się, czystą iterację odrywającą się od „ruchu lirycznego” Kierkegaardow-
skiego powtórzenia 80.

Treść zacytowanych konkluzji de Mana jest równie osobliwa jak forma, skoro 
trzeba pomyśleć porządek liczby jako system tropów rozrywany przez zero... Oka-
zuje się to „wystarczająco prawdziwe, ale nie jest zrozumiałe [...]”, mówi de Man. 
Zero nie może być tropem, ponieważ nie jest pojęciem (jak zatem ma stać się ter-
minem?), czyli nie podlega definicji nominalnej (jest podrzutkiem w zamkniętym 
systemie liczb – jest innego rodzaju) ani realnej (do niczego się nie odnosi). W sys-
temie „pojawia się w przebraniu j e d y n k i  [...]” (I 84), czyli – jak zauważa w swoim 
komentarzu Hillis Miller 81 – jako katachreza, nazwa nadana z konieczności czemuś, 
co nazwy nie ma. Zero należy traktować raczej jako coś niż jako nic, by zamaskować 
rozdarcie, które wprowadza do systemu liczb, inaczej niż paradoksalna jedynka, 
stanowiąca nazwę nadaną bytowi pozbawionemu liczby (jako „nominalna definicja 
nieliczby”). Z jedynek można już coś ułożyć, np. progresywną narrację teologiczną, 
dowolnie długą. Ironii natomiast nie da się pojąć (zdefiniować), choć można ją 
przedstawić za pomocą alegorii – „Narracja jest metaforą chwili [...]” (AC 86) – jest 
niczym zero, które skrywa się pod narracyjnym płaszczykiem jedynki. System do-
maga się „zatarcia zera” (I 84), czyli zamaskowania Innego, który sieje ironiczny 
zamęt w homogenicznym świecie liczb.

W rozumieniu de Mana każda próba totalizacji sensu – może to być teologiczna 
koncepcja, ale również symboliczny obraz poetycki – ma swój moment heteroge-
niczny, ironiczne „zero oznaczania” (I 83), i próbuje je zamaskować poprzez przy-
danie mu figury, twarzy, założenie maski jedynki. Dobrą ilustracją tej zero-jedyn-
kowej struktury, stanowiącą równocześnie przejście między jawnym a ukrytym 
trybem funkcjonowania ironii w pracach de Mana, jest należący do grupy ostatnich 
jego artykułów Antropomorfizm i trop w liryce. Mniej więcej w połowie tekstu natra-
fiamy na krótką wzmiankę o Pascalu – całkowicie niezrozumiałą dla czytelników 
niezaznajomionych z argumentacją z Pascalowskiej alegorii perswazji – i o jego 
„poskramianiu liczb” przez „przywrócenie jedynki” (AT 131). 

Większość szkicu poświęcona jest lekturze dwóch utworów Baudelaire’a – de 
Man czyta Odpowiedniki jako podtekst (hipogram) późniejszego wiersza Obsesja. 
Oba sonety istotnie wchodzą w relację (drugi wydaje się pod wieloma względami 
odwróceniem pierwszego), z której literaturoznawca jak zwykle wyprowadza ogólną 
zasadę organizującą czytanie, „uczynnie wskazaną” przez poetę. Gdy de Man po-
wiada: „Są zawsze [...] dwa teksty, bez względu na to, czy zostały one napisane [...]” 
(AT 143), ponownie ociera się o niezrozumiałość. Można jednak przystać na to 
stwierdzenie, jeżeli zgodzimy się potraktować dialog między utworami jako meta-
forę czytania (Obsesja stanowiłaby odczytanie Odpowiedników, a nie odwrotnie – 
nawet gdyby kolejność napisania wierszy była inna), polegającego na uczynieniu 
zrozumiałym tego, co takim nie jest, nie jest zaś w pełni zrozumiały sonet Odpo-
wiedniki. Wiersz opisuje wędrówkę przez „las symboli” (cyt. AT 117 82) i łatwo może 
być interpretowany jako manifest symboliczny, konsekwentnie realizujący ideę 

80 M e l b e r g, op. cit., s. 232.
81 H i l l i s  M i l l e r, Three Literary Theorists in Search of 0, s. 225.
82 Wiersz Ch. B a u d e l a i r e ’ a  Odpowiedniki, w tłumaczeniu J. W a c z k ó w.
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przyległości między bytami (tytułowe correspondances) poprzez serię figuralnych 
analogii zmierzających do antropomorfizmu (kolumny-drzewa „jakieś niezrozumia-
łe słowa szepczą”, cyt. AT 145 83) i doskonałych odpowiedniości („Odpowiadają 
sobie wonie, barwy, tony”, cyt. AT 145). 

De Man odkrywa, że „symbolistyczna ideologia wiersza” podszyta jest „aberra-
cją” (AT 130), którą wprowadza aporia związana z funkcjonowaniem zaimka „jak”. 
Niemal przez cały sonet udaje mu się zachować efektywność symboliczną (dzięki 
synestezji: zapachy są „świeże jak ciałka dziecinne”, „dźwięczne jak flet”, „zielone 
jak łąki” áOdpowiedniki, AT 26ñ), która jednak znika przy ostatnim użyciu „jak” ze 
względu na jego podwójne odniesienie – do „nieskończoności skrzydeł” oraz ponow-
nie do „zapachów”. Pierwsze z nich podtrzymywałoby dynamikę symbolicznego 
„uniesienia” (słowo „transports” tematyzuje ruch sensów etymologicznie zapieczę-
towany w słowie „metaphorein”), jednak drugie sprawia, że „Zamiast analogii mamy 
wyliczankę [...]” (AT 131), „jak” zatraca  zdolność „transportującą”, a zaczyna zna-
czyć „takie jak”: „są zapachy [...] / Jak wonie ambry, piżma, żywicy, kadzidła”... 
(Obsesja, AT 27). Niemożność rozpoznania właściwego odniesienia powoduje, że 
wiersz jest permanentnie zagrożony tautologią: „cóż mogłoby być bardziej perwer-
syjne lub gorszące dla metafory dążącej do transcendentalnej totalizacji niż utkwie-
nie w wyliczaniu, z którego nie ma wyjścia”? (AT 131). Przeciwko perwersji „macie-
rzystego tekstu pozbawionego sensu” 84 występuje wiersz Obsesja, który „ucieka 
się do syntezy, niknąc w niejasnościach nieskończoności” (AT 142).

Jeżeli operacja – dokonana w Obsesji, stanowiącej odczytanie Odpowiedników 
– nazwana zostaje „przywróceniem jedynki”, to widzimy wyraźnie, że oto ironia, 
chociaż nie przedstawiona z imienia, zjawia się w argumentacji Antropomorfizmu 
i tropu w liryce. Potrzeba bowiem „systematycznego zatarcia zera”, aby wyjść z tau-
tologii bezsensownej wymienianki (0 + 0 + 0...), niezbędne jest „przebranie jedynki”, 
aby ruch w nieskończoność mógł trwać (1 + 1 + 1...). Odpowiedniki nie dają żadnej 
wskazówki pozwalającej rozstrzygnąć syntaktyczną pozycję „jak”, konieczne oka-
zuje się więc „błędne liryczne odczytanie tego, co niezrozumiałe” (AT 144). Podtrzy-
muje ono „symboliczną narrację” wiersza poprzez elipsę „zakłócenia powierzchni 
syntaktycznej” (AT 124), zwanego w Pojęciu ironii anakolutem – czyli poprzez stłu-
mienie ironii Odpowiedników za pomocą „huczenia kniei” i „ryku oceanu” (Obsesja, 
AT 27), głośnej retoryki Obsesji 85.

83 Utwór Ch. B a u d e l a i r e ’ a  Obsesja, w przekładzie J. W a c z k ó w.
84 G a s c h é, op. cit., s. 228.
85 Można rozszerzyć tę interpretację, wykazując, że nie tylko ostatnie, ale wszystkie poprzednie „jak” 

w wierszu mogą być traktowane jako ironiczne, krzyżując to odczytanie z wnioskami ze znacznie 
wcześniejszego tekstu de Mana Struktura intencjonalna obrazu romantycznego. Przedmiotem in-
terpretacji w tym artykule była m.in. elegia Chleb i wino F. H ö l d e r l i n a, w którą również 
wpisany jest totalizujący projekt poetycki: „Teraz muszą rodzić się słowa, jak rodzą się kwiaty” (SI 
311). De Man zauważa, że „jak” w porównaniu obnaża nierealność aspiracji języka poetyckiego do 
zrównania się z obrazem naturalnym, wprowadzając świadomość różnicy: „Wszelki początek możemy 
ujmować w kategoriach różnicy [...]”, „z samej istoty języka wynika [...] niemożność dokonania [...] 
absolutnej identyfikacji z samym sobą [...]” (SI 310, 311). „Comme” w wierszu Baudelaire’a, podob-
nie jak „wie” w wierszu  Hölderlina, odsyła do czasowej otchłani, odsłanianej w Retoryce czasowości 
przez alegorię i ironię. Podobną w stylu dekonstrukcję romantycznego „obrazu naturalnego” prze-
prowadza P. d e  M a n  w eseju Landscape in Wordsworth and Yeats, dochodząc do wniosku, że 
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Ironia a tergo

W Alegoriach czytania Schlegel wzmiankowany jest ledwie kilkakrotnie, ale przy-
najmniej raz w miejscu eksponowanym, mianowicie na ostatniej stronicy, w ostat-
nim akapicie. Ironia stanowi dla książki punkt dojścia, z którego wysokości można 
przyjrzeć się jej wcześniejszym rozdziałom. Lektura wsteczna, biegnąca pod prąd 
narracji – do której zachęca konstrukcja tytułu, będąca niemal dokładnym odwró-
ceniem spisu treści – pozwoli na „rekapitulację ujawnienia ironii w przebraniu 
skrywania” (AC 339), jeżeli można dokonać takiej suplementacji cytatu odnoszą-
cego się w Alegoriach czytania do Rousseau, nie do de Mana.

W Wyznaniach przyciąga badacza owa niejasna scena, w której Jean Jacques 
kradnie wstążkę, a po odkryciu kradzieży rzuca oskarżenie na niewinną Marion. 
Bohater twierdzi, iż to ze względu na tajoną sympatię oskarżył dziewczynę o kra-
dzież, co brzmi niedorzecznie, dopóki nie uświadomimy sobie, że wstążka jest 
„czystym znaczącym”, „krążącym symbolicznie [...] w łańcuchu zamian i posiadania” 
(AC 336): 

Pożądanie pojmowane jako posiadanie pozwala na kluczowe wprowadzenie przemieszczenia figu-
ralnego: rzeczy nie są po prostu tym, czym zdają się być, wstążka nie jest po prostu wstążką, kradzież 
może być aktem miłości, akt spełniony przez Rousseau może zostać przypisany Marion i w procesie tym 
staje się on raczej bardziej niż mniej zrozumiały etc. [AC 338]

Na odsłonięciu języka figuralnego, niestrudzonego pośrednika, nie pozwalają-
cego konfesjom Rousseau osiągnąć „przejrzystości kryształu”, de Man jednak nie 
poprzestaje. Spoistość symbolicznego „łańcucha zamian i posiadania” zostaje 
osłabiona przez niespodziewane wyznanie. Ciągnie Jean Jacques: „zaskoczony, 
oparłem swoje usprawiedliwienie o pierwszy przedmiot, który się nasunął” 86. Zda-
nie odwołujące się do „słownika przypadkowości” (AC 342) narusza składnię uspra-
wiedliwienia, pozwalając „na całkowity rozdział pomiędzy pożądaniem Rousseau 
i jego interesami a wyborem tego szczególnego imienia” (AC 343). 

Marion w rozumieniu de Mana nie może być jednocześnie przedmiotem pożą-
dania i „przedmiotem, który się nasunął”. Jeśli tak się dzieje, usprawiedliwienie 
z zawoalowanego, lecz tropologicznie spójnego wywodu zamienia się w arbitralny 
akt: „Separacja między podmiotem a wypowiedzią jest [...] tak radykalna, że wymy-
ka się wszelkiemu zrozumieniu” (AC 343). Obcy element, przerywający narrację 
o skrywanym pożądaniu, to anakolut lub parabaza. W ostatnim akapicie Alegorii 
czytania to „zdarzenie tekstowe” ukazuje się pod rozpoznawalną postacią ironii, 
będącej „zniweczeniem dekonstrukcyjnej alegorii wszelkich poznań tropologicznych 
czy też systematycznym niweczeniem rozumienia” (AC 357). Tak jak Marion musi 
zostać oskarżona, by „dostarczyć [...] dobrego zakończenia II księgi [...] Wyznań” 
(AC 339), tak również ironia dostaje efektowną scenę ujawnienia, by dostarczyć 

„poematy uwodzą urokiem zmysłowym swoich naturalnych pejzaży i obrazów, podczas gdy uzyskanie 
głębszej strukturalnej jedności oraz większość ich zawartości intelektualnej zależy od nienatural-
nego albo nawet antynaturalnego użycia języka” (RR 143).

86 J. J. R o u s s e a u, Wyznania. Przekł., wstęp T. Ż e l e ń s k i  (B o y). Przedm. E. R z a d k o w s k a. 
Cz. 1. Warszawa 1956, s. 159.
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mocnego zakończenia Alegoriom czytania. Analogiczną, choć o wiele bardziej sub-
telną podwójność kodowania odkrywa w tej scenie Barbara Johnson. Zdanie, 
w którym de Man opisuje działanie anakolutu, eliminującego pożądanie i podmiot, 
by postawić w jego miejscu „absolutną przypadkowość języka” (AC 355), samo jest 
anakolutem (imiesłów ze zdania podrzędnego nie może doczekać się podmiotu 
w zdaniu nadrzędnym): „W ten sposób gramatyka anakolutu o d g r y w a  przesło-
nięcie podmiotu, które opisuje” 87. Nie da się ustalić, czy ów błąd jest błędem 
(„utratą kontroli”) – czy jest „ironią poety”, czy stał się już „ironią o nim” 88.

Lektura a tergo, czyli, parafrazując słowa poety, czytanie nie bez s-krzypnięcia 
wstecz ironii, pozwala dostrzec ironiczny charakter „nieciągłości między dwoma 
kodami retorycznymi” (AC 357) opisywanych w innych miejscach książki. Teksty 
Rousseau, nieważne czy mówią o miłości (Nowa Heloiza), wierze (Wyznanie wiary), 
czy o prawie (Umowa społeczna), stanowią „systemy tekstowe, których autorytet 
referencjalny był zarówno potwierdzany, jak i podważany przez ich logikę figuralną” 
(AC 294). Działanie takich systemów widoczne jest np. w Umowie społecznej, w któ-
rej dwuznaczne pojęcie własności, prywatnej i publicznej, wyznacza „Podwójna 
relacja jednostki wobec państwa” (AC 315) i strukturyzowane zostaje ono jak figu-
ralny tekst: „ten sam pojedynczy byt (poszczególny kawałek ziemi) można rozważać 
jako referenta dwóch całkowicie rozbieżnych tekstów [...]” (AC 314). 

Centralnym problemem jest ustanowienie przejścia między porządkami pry-
watnym i publicznym, ponieważ żadna metaforyczna totalizacja nie wydaje się 
tutaj możliwa – dobro ogółu nie musi być równoznaczne z dobrem poszczególnych 
jednostek, w dodatku zbiorowość nie może wypowiedzieć swoich praw bez pośred-
nictwa prawodawców. Status prawodawcy, mediującego między państwem a wolą 
jednostek, stanowi największą niejasność Umowy społecznej, prowadzącą, jak 
zauważył Czesław Porębski, do dwóch przeciwstawnych interpretacji tekstu – jako 
projektu utopii lub tyranii 89. De Mana interesuje retoryczny, nie moralny wymiar 
alternatywy. Instancja zewnętrzna, prawodawca, jest „boskim autorytetem”, który 
spaja gramatykę państwa z retoryką jednostek w „systemie teologicznym zoriento-
wanym na zbieżność figury i znaczenia” (AC 326). Autorytet zbudowany został na 
oszustwie retorycznym, metalepsis, w którym skutek (czyli stanowione prawa) 
należy przedstawić jako przyczynę (coś przyświecającego prawodawcy, a pochodzą-
cego z woli jednostek). De Man zauważa wreszcie, że „Rousseau nie identyfikuje 
się z żadnym z wielkich prawodawców [...]” i „wypiera się jakiejkolwiek formy boskiej 
inspiracji [...]” – sprzeciwia się więc tyranii, choć jednocześnie „nigdy nie ustaje 
w obronie konieczności prawodawstwa [...]” (AC 327). Broni zatem obietnicy, której 
spełnienie, jak stwierdza, pozostaje nierealne, „Umowa społeczna [...] jest faktycz-

87 B. J o h n s o n, Rigorous Unreliability. „Yale French Studies” 1985, nr 69, s. 79. 
88 S c h l e g e l, O niezrozumiałości, s. 200.
89 Pierwsza interpretacja kładzie nacisk na suwerenność jednostki (obecność prawodawców byłaby 

wyborem typu second best, złem koniecznym wynikającym z niemożliwości osiągnięcia formy 
idealnej, w której wola jednostek przekładałaby się wprost na stanowione prawo), a druga widzi 
w idei prawodawców faktyczną dekretację ograniczenia wolności, całkowitego podporządkowania 
jednostki społeczeństwu. Zob. Cz. P o r ę b s k i, Umowa społeczna według Jana Jakuba Rousseau. 
W: Umowa społeczna. Renesans idei. Kraków 1999, s. 102–112. 
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nie strukturowana jak aporia: uporczywie robi to, co ukazała jako niepodobieństwo 
do zrobienia” (AC 327).

Narracja Rousseau, ukazująca nieosiągalność dosięgnięcia przedmiotu, które-
go obraz stanowi, to alegoria, wciąż jednak „obiecująca niemało”, chociaż „utraciła 
[ona] prawo do obiecywania czegokolwiek” (AC 328). Rousseau jako autor Umowy 
społecznej sam zajmuje rolę prawodawcy (podstawia własne „ja” w miejsce boskie-
go), co jest widoczne zwłaszcza w momentach nazwanych przez de Mana „senty-
mentalnymi i demagogicznymi”, w których pisarz wysila się, by przekonać o moż-
liwości pogodzenia wolności jednostki z umową społeczną. Odpowiada za to „język, 
nad którym Rousseau nie ma żadnej kontroli” (AC 329) – Rousseau traci kontrolę 
dokładnie w tym samym miejscu, w jakim traci ją Wordsworth w Esejach o epita-
fiach, gdy język zwraca się przeciwko autorowi i wypowiada te treści, którym za-
przecza. Tak jak Wordsworth krytykuje Pope’a za pomocą krytykowanego języka 
antytezy, tak Rousseau obnaża niemożliwość spełnienia obietnicy, którą jednak 
składa. Moment utraty kontroli to ironia, „permanentna parabaza alegorii (alegorii 
figury)” (AC 357), czyli niweczenie spójności tekstu, który w Obietnicach – analo-
gicznie jak w Pojęciu ironii – uwalnia się od kontroli czytelnika-podmiotu, stając się 
własnością języka: „Błąd nie leży po stronie czytelnika; sam język odłącza poznanie 
od aktu” (AC 329).

Podobne aporie de Man odnajduje w odczytaniu wszystkich tekstów Rousseau 
– np. Wyznania wiary, gdzie „sądzenie stwarza tę samą możliwość referencji, któ-
rą [...] unieważnia” (AC 279), czy Nowej Heloizy, gdzie „ciemność zapada wtedy, 
gdy oczywiste staje się, że język Julii zaczyna powtarzać pojęcia, które właśnie 
obnażyła ona jako błędy” (AC 259). Dynamika odczytań prowadzi niezmiennym 
rytmem od momentów jasności (wglądu, insight), kojarzonych z alegoryczną de-
konstrukcją iluzji przyległości metaforycznej, odpowiedzialnej za spójność tekstów, 
ku ciemności (ślepocie, blindness), w której poprzednią wiedzę zapomina się lub 
wypiera. 

Widać to wyraźnie w Nowej Heloizie – „retrospektywna jasność” uzyskana zo-
staje w wyniku demistyfikacji alegorycznej (narracji odnoszącej się do poprzedniej 
narracji) wstępnego etapu miłości, opartego na symbolicznych „podobieństwach 
i zastąpieniach ciała i duszy lub ja i innego” (AC 259). Ale język Julii naznaczony 
zostaje błędem, z którego dopiero co się wydźwignął – „zwrot tematyczny” od ero-
tycznego słownika panny do religijnego słownika mężatki nie wiąże się z porzuceniem 
zdekonstruowanej struktury (metaforyczną relację ja–kochanek zastępuje analo-
giczna relacja ja–Bóg). Dla badacza jest to bardzo poglądowa sytuacja, stwarzająca 
okazję do natychmiastowej ekstrapolacji, przejścia od lektury Nowej Heloizy do 
teorii czytania. De Man, jeśli tak można powiedzieć, utożsamia się z bohaterką 
powieści: „w chwili, gdy Julia uzyskuje maksymalny wgląd, utracona zostaje kon-
trola nad retoryką jej własnego dyskursu, zarówno przez nią samą, jak i przez nas” 
(AC 259). Ta wspólna utrata kontroli w Retoryce czasowości ujęta jest jako ruch 
w dialektyce „ja”, potknięcie się filozofa – następujące chwilę po tym, kiedy z uśmie-
chem otrzepuje on chiton po poprzednim upadku – w języku Pojęcia ironii zaś jako 
zdziczenie usamodzielnionego języka, wymykającego się temu, kto go używa. Ozna-
cza to, po raz kolejny, że przed ironią nie chroni demitologizująca lektura, opisu-
jąca mechanizm jej działania. 
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Myśl ta w czystej postaci pojawia się w eseju Roland Barthes and the Limits of 
Structuralism, rozpoczynającym się od apologii „euforycznego, z lekka maniakalne-
go” (RC 166) stylu Mitologii. Ale „pewność negatywna” (AC 28) czy „negatywna za-
sadność” (RC 176) osiągana przez demitologizującą lekturę jest – ubierając rzecz 
w terminy z artykułu Semiologia a retoryka, otwierającego Alegorie czytania – ro-
dzajem „gramatyzacji retoryki”, która prześlepia swoją ekspozycję na wtórną „re-
toryzację gramatyki”. Innymi słowy, Barthes nie wie, że wpisuje się w „szerszy 
schemat błędu” – demistyfikacja działa w Mitologiach w oparciu o demistyfikowane 
metafory (semiotyczne relacje: wnętrze–zewnętrze, znak–znaczenie). To właśnie 
„niemożliwość oczyszczenia własnego dyskursu z aberracyjnie referencjalnych 
implikacji” (RC 174) sprawia, że francuski filozof, podobnie jak powieściowa hero-
ina, traci kontrolę nad tekstem, nawiedzanym przez „widmową figurę” ironii.

W bardziej zawiłych okolicznościach nad swoim wywodem przestaje panować 
György Lukács. W Teorii powieści ironia zostaje wszakże ujawniona jako sygnał 
alienacji człowieka w świecie opuszczonym przez bogów, wyraża napięcie między 
idealnym a realnym w powieści, niezdolnej do odtworzenia organicznej totalności 
bijącej z greckich źródeł epiki. Rzecz jednak w tym, twierdzi de Man, że badacz 
w drugiej części książki zamaskowuje „strukturalne nieciągłości” (B 56) za pomocą 
pozytywnego pojęcia czasowości, przywracającego źródłowe kontinuum: 

Wydaje się, że organicyzm, wyeliminowany przez Lukácsa z powieści, gdy uczynił z ironii jej prze-
wodnią zasadę strukturalną, ponownie wchodzi w pole widzenia w przebraniu czasu. [B 58] 

Owa maskarada potrzebna jest Lukácsowi, by ukonstytuować ciągłość (orga-
niczność) własnego wywodu, przedstawiającego historyczny rozwój powieści z nad-
rzędnego, wszechwiedzącego punktu widzenia: „To sama powieść opowiada nam 
historię swojego rozwoju” (B 53). A zatem ironia, która na poziomie tematu zostaje 
u Lukácsa zneutralizowana przez czas, nawiedza tekst na poziomie konstrukcji 
wywodu, ciążącego ku utopii ciągłości, zanegowanej wcześniej przez „donkiszotow-
skie napięcie” (B 55) w obrębie formy powieściowej.

O tym ponawianym „schemacie błędu” mówi wiele znanych fragmentów z Ale-
gorii czytania. Np. w rozdziale o Nowej Heloizie:

Dekonstrukcje tekstów figuralnych wytwarzają klarowne narracje, które z kolei, by tak rzec, w swej 
teksturze powodują ciemność groźniejszą niż błąd, który oddaliły. [AC 259]

Na wzorzec wszelkich tekstów składa się figura (lub system figur) i jej dekonstrukcja. Ponieważ 
jednak model taki nie może być domknięty przez ostateczne odczytanie, tworzy on z kolei uzupełniają-
cą nakładkę ásuperpositionñ figuralną, która opowiada o nieczytelności pierwszej narracji. [AC 246]

– oraz w tekście o Emilu:

Odczytania dekonstrukcyjne mogą wskazać bezpodstawne identyfikacje dokonane poprzez zamia-
nę, ale nie są w stanie zapobiec ich ponownemu wystąpieniu nawet w ich własnym dyskursie i, by tak 
rzec, odkrzyżować dokonane już zmiany. Ich gest powtarza jedynie retoryczne zniekształcenie, które 
przede wszystkim wywołało ten błąd. [AC 288]

Żaden dzień nie chroni przed nawrotem nocy, choć w przytoczonych fragmen-
tach nie wini się za to wprost ironii. Jakkolwiek nie mówi się w nich o zerwaniu 
iluzji czy zawieszeniu narracji, to same te wypowiedzi stanowią parabazy, w których 
czytanie Rousseau zostaje przerwane i zastąpione przez metaopis podważający to 
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czytanie. W tym uniwersalnym wzorcu tekstualności dekonstrukcja figury jest 
inherentna – aporia języka performatywnego i konstatywnego zmusza każdą nar-
rację (czyli jakikolwiek „system figur”, zarówno listy Julii, jak i teorię Fichtego) do 
zmierzenia się ze swoim cieniem, czyli z alegorią opowiadającą o „nieczytelności 
pierwszej narracji”. Dekonstrukcyjne odczytanie nie wyłamuje się z klinczu, ale 
generuje następną „klarowną narrację”, która nie „domyka” ani nie „odkrzyżowuje” 
lektury, lecz jedynie demistyfikująco ją parafrazuje za pomocą „nakładki figuralnej”, 
powtarzającej „retoryczne zniekształcenie” na innym poziomie alegoryzacji.

łatwo zauważyć miejsce, w którym opisany schemat interferuje z koncepcją 
ironii wyłożoną w Retoryce czasowości oraz w Pojęciu ironii: „Sam zawsze jesteś 
przez siebie opisany”. Zofia Mitosek stwierdza: 

Jeżeli jednym z sygnałów ironiczności wypowiedzi jest zawarta w niej informacja o warunkach 
i ograniczeniach jej powstania, to ironia stała się ostatnio losem teorii literatury 90. 

Słowo „ostatnio” trzeba rozciągnąć tak, by objęło swoim zasięgiem jenajczyków 
– dekonstrukcja de Mana stanowi parafrazę romantycznej poezji transcendentalnej, 
która korzysta ze swojej dialektycznej nośności (schweben, Reflexion itd.), by – opi-
sując jakieś przedmioty („nie-ja”) – badać jednocześnie warunki swojego istnienia 
(„ja”). Czytaniu u de Mana, tak jak pisaniu u Schlegla, towarzyszą pomruki alegorii 
i błyskawice ironii, za których sprawą okazują się one „nieskończonym procesem 
bez syntezy”. Odkrycie symetrycznego wzorca figuralnego w powieści Rousseau 
(i w innych analizowanych utworach) oraz we własnym wywodzie nie pozwala na 
łatwe rozdzielenie literatury, krytyki i filozofii „wzdłuż osi epistemologicznej, która 
odróżnia gramatykę od retoryki” (AC 29), co znowuż jest ironicznym negatywem 
synkretyzmu romantycznego, Schleglowskiego postulatu „zbliżenia poezji do filozo-
fii i retoryki”.

W kontekście tych rozważań istotne wydaje się pytanie Lipszyca: „Czy teoria de 
Mana jest [...] powtórzeniem, przypomnieniem, czy dekonstrukcją koncepcji Schle-
gla” 91? Badacz, nie roztrząsając kwestii, skłania się ku ostatniemu rozwiązaniu. 
Wydaje się jednak możliwe, że zawiera ono w sobie dwie poprzednie – lektura de-
konstrukcyjna, ujmowana przez de Mana konsekwentnie jako alegoria nieczytelnoś- 
ci, jest właśnie powtórzeniem, „znakiem powtarzającym poprzedzający znak” 
(RC 392), „uzupełniającą nakładką [...] figuralną” (AC 246), którą da się również 
interpretować w kluczu pamięci jako dialektykę „alegorycznej Mnemosyne” i „iro-
nicznej Lete” 92.

Jednym z dziwnych nawyków de Mana, który podobno bardzo bawił jego żonę, 
było przeciągłe, narcystyczne wpatrywanie się w swoje lustrzane odbicie 93. Myśl 
o ironii jako o grze lustrzanych refleksów, jako o zawrocie głowy prowadzącym do 
kresu świadomości, jako o negatywnej sile języka niszczącej każdą opowieść po-

90 Z. M i t o s e k, Co z tą ironią? Gdańsk 2013, s. 30.
91 L i p s z y c, op. cit., s. 143.
92 Do problematyki pamięci de Man nawiązuje wprost w interpretacji Estetyki G. W. F. H e g l a, którą 

postrzega jako „dwulicowy tekst” (I 153), tający wpływ „alegorycznej” pamięci (Gedächtnis) na 
działanie systemu promującego pamięć „symboliczną” (Erinnerung) (I 151) – zob. I 151–157.

93 Zob. B a r i s h, op. cit., s. 398.
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wraca obsesyjnie w twórczości dekonstrukcjonisty, choć często w zawoalowany 
sposób. W poszukiwaniu tej latentnej ironii można sięgnąć do początków pisarskiej 
ścieżki de Mana. W młodzieńczych, powstałych jeszcze w Belgii szkicach o symbo-
lizmie i kubizmie (o pracach Paula Valery’ego i Jacques’a Villona), związanych 
z zatrudnieniami w oficynie „Hermes”, wydającej albumy o sztuce, dostrzegamy 
prefigurację zainteresowań ironią jako modelem dekompozycji tekstualnej i nie-
skończonej rekurencji. Widać to w przestrzennych metaforach, które przyciągają 
uwagę piszącego „siatką równoległych linii oddalających się w odległą przestrzeń”, 
„tworzących świat z nieskończoną ilością możliwości, ograniczony płaszczyzną 
płótna czy tablicy” (P 41).

Z drugiej strony, dobrą ilustracją panironiczności pisarstwa de Mana jest jeden 
z jego późniejszych tekstów, Opór wobec teorii, w którym przedstawia on subwer-
sywną rolę retoryki w ramach struktury trivium, przekreślającą jego „dążenie [...] 
do bycia epistemologicznie stabilną konstrukcją” (O 100) 94. Retoryka rozszczelnia 
system, a system broni się poprzez jej wykluczenie bądź próby ujarzmienia, co 
prowadzi do wniosku, że „Opór wobec teorii jest oporem wobec retorycznego, czyli 
tropologicznego wymiaru języka [...]” (O 100). 

Przykładem anarchii nierozstrzygalności wprowadzanej do systemu przez re-
torykę jest dla de Mana późny poemat Johna Keatsa Upadek Hyperiona – sen (The 
Fall of Hyperion – A Dream). Badacz odkrywa intertekstualną dwuznaczność tytu-
łowego upadku, który odnosić się może do Hyperiona, ustępującego tytana, ale 
pośrednio i do Hyperiona, czyli poprzedniej, nieukończonej wersji utworu. Jego 
odczytanie jako historii upadku (tzn. fiaska artystycznego) wcześniejszego tekstu 
zostaje wzmocnione przez postać artysty-Apolla, który ma zająć miejsce tytana. 
Jako że poeta w utworze jest zwykle figurą autotematyczną, obnażającą fikcjonal-
ność świata (J. Słowacki zasugerował to w Beniowskim w obrazie „antropofaga”, 
który zjadł „poetę, może z poematem w głowie”), de Man dostrzega w bóstwie rysy 
samego Keatsa. Wyjaśnia tym samym, dlaczego pozornie zwycięski Apollo jest sa-
motny i zagubiony – Upadek Hyperiona – sen, poemat przez Keatsa również nie 
dokończony, opisuje kolejną fazę tytułowego upadku. Podążając za tym odczytaniem, 
można spekulować, że doczekalibyśmy się następnej niedokończonej części, która 
byłaby zatytułowana: The Fall of The Fall of Hyperion 95, gdyby nie przedwczesna 
śmierć samego autora. Dekonstrukcjonista wyostrza aporię, wskazując na obroto-
wą dwuznaczność tytułu („of” w funkcji dopełniacza lub przydawki), która utrudnia 
podjęcie decyzji, czy chodzi najpierw o upadek („upadek Hyperiona”), czy o Hype-
riona („Hyperion upadający”), a więc o coś, co raz się przydarzyło, czy raczej o coś, 
co przydarza się nieustannie Hyperionowi, Apollinowi, Keatsowi, w domyśle zaś – 
wszystkim poetom i poematom.

Historia zmierzchu tytanów jawi się de Manowi jako epicka autodiagnoza, 

94 Dwa akapity poświęcone Oporowi wobec teorii są zmodyfikowaną wersją fragmentu artykułu Nie-
romantyczne ironie romantyczne, który ukazał się wcześniej w zbiorze Romantyzm w lustrze post-
modernizmu (i odwrotnie) (Red. W. H a m e r s k i, M. K u z i a k, S. R z e p c z y ń s k i. Warszawa 
2014, s. 193–195).

95 Podaję ten fikcyjny niby-tytuł w języku angielskim, żeby uchwycić niewyrażalną w języku polskim 
obrotowość słowa „of” oraz możliwą pełną iteratywność (ironiczną!) upadków.
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mówiąca o niemożliwości doskonałego i ostatecznego zastępstwa, czyli pełnej 
i skończonej reprezentacji. Badacz odnajduje w tekście figurę swego własnego 
odczytania – analogiczną do tych z Lat nauki Wilhelma Meistra i drugiej księgi Don 
Quichotte’a, a więc kluczowych przykładów Schlegla – dokonując ekspozycji tech-
niki „permanentnej parabazy”. Jak widać, gdzie drwa rąbią, wióry lecą: odpryskiem, 
nienazwanym skutkiem ubocznym artykułu, który mówi o tym, że gramatyka nie 
chroni przed alternacją retoryczną, jest prezentacja poematu Keatsa jako arcy-
dzieła ironii romantycznej! Można zatem powiedzieć, że tym, co w Oporze wobec 
teorii stanowi zagrożenie dla systemu (teorii), jest w takim samym stopniu retory-
ka, co ironia, która wszak z domostwa tej pierwszej została przez romantyków 
wyprowadzona. Opis działania retoryki jako „pseudodialektyki własnego przekre-
ślenia” (nie da się pomyśleć trivium bez dialektyki i retoryki) jest kryptonimowanym 
opisem ironii negującej świat, którego jest częścią. „Nic nie może przezwyciężyć 
oporu wobec teorii, gdyż sama teoria jest owym oporem” (O 105) – pokrętna koda 
dekonstrukcjonisty wchodzi w konflikt ze zdrowym rozsądkiem, ale pozostaje 
w zgodzie z refleksją Schlegla (o którym w artykule w ogóle się nie wspomina), 
a powinno się nawet powiedzieć, że rekontekstualizuje – co zauważył Kevin New-
mark – jego słynny aforyzm o potrzebie posiadania systemu i braku systemu. To 
paradoksalne połączenie zawiera dwa najistotniejsze składniki, które Schlegel „już 
to miesza, już to stapia” w nadziei wydestylowania poezji/powieści sankcjonującej 
syntezę i tym samym ruchem pióra przekreślającej ją. Newmark podsumowu- 
je: „Teoria literatury jest dla de Mana, tak samo jak dla Schlegla, literaturą jako 
teorią” 96.

Triumf życia

Ponieważ ironia romantyczna opiera się na subtelnej oscylacji między wolnością 
a koniecznością, potrzebą a niemożliwością rozumienia, istnieje tendencja, potwier-
dzona w recepcji, by redukować ją do jednego z dwóch ujęć: pozytywnego (dawa-
łaby wtedy szansę pojednania, np. w sztuce) lub negatywnego (ironia udaremnia-
łaby jakąkolwiek syntezę). O „dwóch obliczach” ironii pisała m.in. Bielik-Robson, 
przeciwstawiając Schlegla (i jego kontynuatora, de Mana), który wprowadza dia-
lektykę „ja” w „stan dynamicznego paraliżu”, „zacierając [...] wymiar progresywny” 97, 
Kierkegaardowi (i jego następcy, Bloomowi) – dla niego ironia jest „trywialnym 
odruchem obronnym” 98, zaledwie początkiem ruchu podmiotowości. Filozofka 
konsekwentnie posługuje się przemawiającymi do wyobraźni opozycjami, w których 
de Man, co zrozumiałe, zajmuje miejsce „śmiercionośnego Apolla” 99 ogłaszającego 
pod osłoną „nocy dekonstrukcji” 100 nieunikniony „triumf Tanatosa” 101. Zapaśniczy 
uścisk, w jakim pozostają heroldowie śmierci i piewcy życia, przypomina Bloomow-

  96 N e w m a r k, op. cit., s. 21.
  97 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 210.
  98 Ibidem, s. 246.
  99 A. B i e l i k - R o b s o n, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków 2008.
100 B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni.
101 B i e l i k - R o b s o n, „Na pustyni”.
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ski agon (wpisuje się on, jak zauważa Michał Paweł Markowski, w „manichejski 
obraz świata” samej filozofki 102), będący wszakże specjalnością tych drugich, co na 
wstępie daje przewagę stronie, z którą Bielik-Robson sympatyzuje.

Opozycje porządkują, ale również zawłaszczają – niejednorodna i wieloznaczna 
twórczość Schlegla na pewno pozostawia margines na interpretację, akcentującą 
pozytywną energię jego ironii. Warto przypomnieć reakcję autora Fragmentów (w 
jednym z pierwszych aforyzmów w „Athenaeum”) na zaszczepienie negatywności 
w „mądrości światowej”: „Czy wprowadzenie do filozofii pojęcia pozytywności nie 
byłoby także czymś pożytecznym?” 103 Progresywność pozostaje w horyzoncie nur-
tów recepcji Schlegla, ukazujących „działanie scalające i ocalające ironii” 104, która 
„nie pozwala na zastygnięcie ruchu myśli” i dąży do „poszerzania sensu” 105, lub 
przynajmniej próbujących „położyć nacisk na p o z y t y w n o ś ć  doświadczenia 
negatywnego” 106, polegającą na zdolności „zaprzeczania fałszywym syntezom”, 
odkrywania „negatywnej utopii” jako stałej wiedzy o nierealności utopii 107.

Możliwość przywrócenia Schleglowi „progresywności” lub chociaż zrewaloryzo-
wania „dynamicznego paraliżu”, otwiera furtkę do poszukiwań momentów pozy-
tywnych na via negativa, którą podążał de Man – „inkarnacje poetyckie” 108 autora 
powieści Lucinde. Trudno je znaleźć w ramach mimetycznej lektury pism dekon-
strukcjonisty, jaką jest Duch powierzchni. Bielik-Robson prezentuje sylwetkę ba-
dacza jako nieprzejednanego stronnika „paraliżującej skepsis”, piętnującego „skep-
sis połowiczną”, cechującą np. Friedricha Nietzschego, który obnaża iluzję podmio-
towości, by samemu zająć miejsce „silnej podmiotowości” 109. 

Pojawia się jednak wątpliwość: czy de Man, wywyższający się nad Nietzschego 
jako bardziej radykalny sceptyk, sam nie zamienia się w silny podmiot, który wcześ- 
niej zdekonstruował? Duch powierzchni nie poddaje tego tematu refleksji, ale, co 
ciekawe, w kolejnej książce, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, 
autorka powraca do przykładu z Nietzschem – porzucając mimetyczny styl odbioru, 
odkrywa w de Manie samoświadomego narratora, który wykazuje „przeczuloną 
troskę o to, by nie dać się złapać na ustanowieniu uprzywilejowanego punktu ob-
serwacji [...]” 110. Być może, retusz w portrecie de Mana, nie wpływający w istotny 
sposób na jego kiepskie notowania, dokonał się pod wpływem polemiki z Markow-
skim, który zarzucił filozofce, że traktuje literaturę „całkowicie użytkowo”, a czyta-
jąc romantyków przeciwko nim samym (wielu definicji „ja” romantycznego „nie 
należy brać dosłownie, lecz w istocie dokładnie odwrotnie [...]” 111), postępuje po-

102 M. P. M a r k o w s k i, Przeciwko gnostykom. „Literatura na Świecie” 2005, nr 11/12, s. 393.
103 S c h l e g e l, Fragmenty, s. 41.
104 S z t u r c, Ironia romantyczna, s. 144.
105 M. P. M a r k o w s k i, Poiesis. Friedrich Schlegel i egzystencja romantyczna. Wstęp w: S c h l e g e l, 

Fragmenty, s. LXXI.
106 J. C o r b y, Emphasising the Positive: The Critical Role of Schlegel’s Aesthetics. „The European 

Legacy. Toward New Paradigms” 2010, nr 6, s. 752.
107 F i n l a y, op. cit., s. 169.
108 B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni, s. 205.
109 Ibidem, s. 365, 377.
110 B i e l i k - R o b s o n, „Na pustyni”, s. 194.
111 B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni, s. 13.
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dobnie jak krytykowany przez nią de Man 112. Przeciwnie za to obchodzi się z samym 
dekonstrukcjonistą, przyjmując jego „śmiercionośne” i „rygorystyczne” tezy zupeł-
nie dosłownie, bez wrażliwości literackiej na uporczywą autoironię, zjawiającą się 
nieuchronnie, gdy autor Alegorii czytania stwierdza, zazwyczaj stanowczo, że nie 
ma szczelnych narracji, wolnych od ryzyka samozagłady. Dla Bielik-Robson auto-
refleksja jest po prostu sprytnym sposobem odzyskania władzy poprzez jej pozorne 
zrzeczenie się, narzędziem tanatycznej kryptoteologii. Filozofka opisuje ją bardzo 
dowcipnie – prawda powraca „potajemnie i cichcem” do wywodu „tanatycznego 
mistyka i uniżonego sługi języka”, poddającego się rygorowi ascezy w celu odzy-
skania „niewzruszonej stabilności podmiotu, wiedzącego, że umieszcza się na ze-
wnątrz szalejącej natury, której dzikość nie może go dotknąć” 113.

Tymczasem de Man wielokrotnie sugeruje, iż skepsis nigdy nie jest dość wyra-
finowana i nieustannie zagraża jej błąd podmiotowości. Wiedza ta nie zjawia się 
„potajemnie i cichcem”, lecz jako „roszczenia metodologiczne tym bardziej nabożne, 
że odrzucają one jakiekolwiek nabożeństwo” (S 270). Interpretacyjna monumenta-
lizacja nie stanowi według de Mana posunięcia, „którego ktoś mógłby rzekomo 
unikać” (S 269), a utrata „kontroli nad retoryką [...] własnego dyskursu, zarówno 
przez nią samą [tj. Julię], jak i przez nas” (AC 259), przychodzi w momencie naj-
większej przenikliwości. W innym miejscu badacz podkreśla, iż niepodobieństwo 
uzyskania spójnej narracji (ani teorii tej narracji) „Nie oznacza [...], że nie powin-
niśmy dalej nad tym pracować, ponieważ tylko to możemy robić [...]” (I 274). Po-
traktowanie „my” w przytoczonych wypowiedziach jedynie jako tropu „wy” byłoby 
uproszczeniem, nie liczącym się z konsekwencjami autoironicznej teatralizacji dzieł 
dekonstrukcjonisty, wyraźnie inspirowanych przez romantyków. Permanentne od-
-twarzanie żeruje na swoim dialektycznym przeciwieństwie, czyli na nadawaniu 
oblicza, a gest przekreślający „ja” stanowi inskrypcję tego „ja”. 

Owa uwewnętrzniona strategia wywodu pokazuje, że de Man nigdy całkowicie 
nie odrzucił myślenia o ironii jako dialektyce podmiotu. „Czy podmiotowość nie może 
być definiowana jako błąd gramatyczny?” – pyta Johnson w cytowanym wcześniej 
artykule o anakolutach w Alegoriach czytania, po czym odpowiada: „tekst de Mana 
wpisuje ślady podmiotowości w miejsce opuszczone przez podmiot gramatyczny” 114. 
Podmiotowość rozumiana jako błąd, anakolut, czyli potknięcie ironiczne, rozwijać 
się musi w środowisku narracji (alegorii) – po prostu trzeba zacząć iść, aby móc 
potknąć się i upaść. Jak zauważa Claire Colebrook, opowiadanie (a przecież „tylko 
to możemy robić”) stanowi podstawową „podmiotową aktywność”, nad którą jednak 
nigdy nie ma pełnej kontroli, co de Man wyraża poprzez typowo ironiczne „upieranie 
się przy niemożliwości o r a z  n i e u n i k n i o n o ś c i  podmiotu” 115.

Przypuszczenie, że dekonstrukcjonista postanowił „wyzuć język z wszelkich 
pozorów życia [...]” 116, znajduje wprawdzie uzasadnienie w metaforach języka jako 
maszyny: „Tekst jako ciało [...] przemieszczany jest przez tekst jako maszynę [...]” 

112 Zob. M. P. M a r k o w s k i, Spektakularna spekulacja. „Literatura na Świecie” 2005, nr 9/10, s. 363.
113 B i e l i k - R o b s o n, „Na pustyni”, s. 199, 196–197.
114 J o h n s o n, op. cit., s. 80.
115 C o l e b r o o k, op. cit., s. 110. 
116 B i e l i k - R o b s o n, „Na pustyni”, s. 183.
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(AC 354), język ironii to „maszyneria, maszyneria tekstowa, nieuchwytna determi-
nacja i całkowita arbitralność” (I 277), itd. Z drugiej strony, język w języku de Mana 
stanowi byt migotliwy, badacz portretuje go również odmiennie, jako żywy, nieobli-
czalny organizm: „Ironia pojawia się wtedy, kiedy język zaczyna mówić rzeczy, 
o których mówienie go nie podejrzewałeś [...]” (D 248), a „Słowa mają taki sposób 
mówienia, że wypowiadają nie to, czego byśmy sobie życzyli” (I 277), itd. Oczywiście, 
nie możemy naiwnie przyjąć, iż nadając głos i oblicze językowi, odzyskujemy nad 
nim panowanie – antropomorfizm to tylko „złudne wskrzeszenie naturalnego od-
dechu języka” (AT 128), które nie uwalnia go od niezrozumiałości.

A zatem to nie figury życia, ale samo życie figur ocala element podmiotowy 
i twórczy w pisarstwie de Mana, na przekór jego kokieteryjnemu zapewnieniu (któ-
re samo w sobie stanowi mały triumf podmiotu), iż poprawne odczytania są „nud-
ne, monotonne, przewidywalne i nieprzyjemne” (O 104). Figury zbaczają z kursu, 
zaciemniają, mistyfikują, lecz jednak żyją. Do takiego wniosku dochodzi Paweł 
Stachura, który do lektury tekstów de Mana wykorzystuje teorię automatów. Według 
Stachury interpretacje dekonstrukcjonisty dążą do tego, „by tekst nie poddawał się 
formalnemu zamknięciu”, jego myślowa wędrówka okazuje się dość niespodziewa-
nie nieustanną ucieczką przed maszynami („można przypuszczać, że jako huma-
nista de Man bał się maszyn”). Podczas ucieczki badacz korzysta z pomocy innych 
maszyn, takich jak ironia, czyli „automat nieskończony”, „formalizm, którego celem 
jest zniweczenie innego formalizmu [...]” 117 (chociaż wydaje się, iż sprowadzenie 
ironii do funkcji generatora dwóch przeciwnych stanów niewiele mówi o jej subtel-
nościach). 

Ironia niszczy spójność systemu tropologicznego, ale nie może zlikwidować 
samych tropów. Co prawda, „retoryka wypierana jest przez gramatykę, która ją 
dekonstruuje”, lecz trudno tym się zadowolić, skoro „narrator, który mówi nam 
o niemożliwości metafory, sam jest jakąś metaforą [...]” (AC 31). Jeżeli każda de-
konstrukcja metafory stanowi metaforę, formalne okiełznanie tropu staje się nie-
możliwością – w tym momencie automat, zauważa Stachura, nie mogąc zakwestio-
nować samego siebie i wypowiedzieć niektórych zdań samozwrotnych, zawiesza się. 
To źle dla potencjalnej retoryki ironii, ale dobrze dla życia tekstu: „Retoryczne 
zwierzę dlatego jest wolne i dzikie, że nie daje żadnych wskazówek, która z [...] 
interpretacji jest prawdziwa” 118. Język w tekstach de Mana błądzi, bywa maszyną, 
zwierzęciem, człowiekiem, ale zawsze napędzają go tropy, które wymykają się spod 
kontroli, powodując „szaleństwo słów” (S 270), „głupotę i obłęd”, przydarzające się 
jednak ludziom, nie maszynom.

Gdyby odnieść do strategii lekturowej de Mana typologię sposobów czytania, 
wyinterpretowaną przez niego z opowiadania O teatrze marionetek Heinricha von 
Kleista, można by powiedzieć, że nie jest on niedźwiedziem-fechmistrzem, o czym 
na pewno próbowałaby przekonywać Bielik-Robson, czyli „superczytelnikiem” pa-
rującym wszystkie sztychy autora, bezbłędnie przy tym odróżniającym pchnięcia 

117 P. S t a c h u r a, Automaty i tygrysy. Dzikość i skamieniałość figur retorycznych według de Mana. 
W zb.: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców. Red. J. B o r o w c z y k, W. H a m e r s k i, 
P. Ś n i e d z i e w s k i. Poznań 2011, s. 99, 104.

118 Ibidem, s. 108.
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zadawane serio od pozorowanych. Dekonstrukcjonista, zachwycający się wyzutą ze 
świadomości „maszynerią języka”, przypomina raczej pana C., który delektuje się 
mechanicznym tańcem marionetek, „oczyszczonym z patosu samoświadomości” 
(RR  286). Ale sam pan C. (ani de Man) nie jest marionetką, tylko tancerzem, który:

musi stale przerywać swe poruszenia krótkimi okresami spoczynku nie należącymi do samego tańca. 
Są one jak parabazy ironicznej świadomości, która musi odzyskać energię po każdej porażce przez 
wpisanie tej porażki w postępujący proces dialektyki [...]. [RR 287] 119

Ostateczny los języka, poety i jego czytelników waży się w postapokaliptycznym 
Shelleyu odkształconym, z figury doszczętnie odartym. Trudno sparafrazować lub 
oddać ducha tego późnego, drapieżnego eseju o niedokończonym utworze Shelleya 
Triumf życia. W poemacie „odpowiedzią na pytanie jest kolejne pytanie”, a „dialek-
tyczna progresja czy regresja” (S 247) okazuje się mrzonką, maskującą prawdę 
o „szaleństwie słów”. De Man skupia uwagę na wizji, jakiej doświadcza Rousseau, 
który sam jest wizją podmiotu wiersza. „Kształt postaci całej ze światła” w odczy-
taniu badacza zamienia się w „figurę figuralności wszelkiego oznaczania” (S 264). 
Stanowi więc onirycznie zapośredniczoną alegorię czytania – podmiot-tekst odnaj-
duje sam siebie w tym widzeniu niczym Henryk z powieści Novalisa, który w „cu-
downy sposób” wchodzi w kontakt ze swoją postacią, „dość rozpoznawalną pośród 
innych figur” zapełniających księgę pustelnika. Henryk, tak jak Rousseau, Shelley 
i de Man, „nie rozumiał z niej ani jednej zgłoski”, dlatego że „kształt” i „figura” po-
zostają kształtem i figurą, ich „samozanikanie [...] zatrzymuje proces rozumienia” 
(S 247). W poemacie Shelleya można to dostrzec w porównaniu mózgu do piasz-
czystej plaży zalewanej morską falą. Na piasku malują się „więcej niż w połowie 
starte” ślady łani, która pierzchła przed „srogim wilkiem”, ten jednak „już pozosta-
wia swój widoczny znak na brzegu” (S 247). Zagadkowy obraz mówi de Manowi coś 
o Rousseau – bohaterze utworu (to figury jego natury: delikatnej i gwałtownej), ale 
i o naturze samej figury. Rytmiczna fala, niczym staccato ironii, wymazuje tropy 
i ślady, chociaż wilk i łania wciąż na nowo odciskają historię nieustającego polo-
wania. „Proces ten nie ma końca [...]” (S 268), ponieważ przynależy do rodzaju, 
który „wiecznie może się tylko stawać, a nigdy się nie spełnić” 120, do myślenia, 
które znajduje się zawsze in medias res, tak jak romantyczna ironia oraz dekon-
strukcja.

Gasché słusznie postuluje, by lekcję czytania, jakiej udziela de Man w Shelleyu 
odkształconym, przećwiczyć na jego własnym odczytaniu 121. Ćwiczmy zatem: de 
Man jako czytelnik jest wilkiem dopadającym łanię – odkształca, odziera z figury, 
pozbawia twarzy, rozszarpuje włókna narracji. Ale jest również łanią, którą ten 
wilk przydusza pazurami do piasku, by w nieoczekiwanym momencie rozerwać 
ciało-tekst. Taką właśnie trajektorią podąża de Manowska lektura, pozostawiając 
zawsze „śladową resztkę”, mniej niż w połowie starty trop, błąd, który można na-
zwać życiem.

119 Cyt. za: F e d e w i c z, op. cit., s. 138.
120 S c h l e g e l, Fragmenty, s. 62.
121 G a s c h é, op. cit., s. 89.
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A b s t r a c t

WOJCIECH HAMERSKI Adam Mickiewicz University, Poznań

ROMANTIC IRONY IN PAUL DE MAN’S WRITING

Romantic irony is subject of reflection mainly in Paul de Man’s two pieces, namely The Rhetoric of 
Temporality and The Concept of Irony. The aim of the article is to indicate that many structures of think-
ing derived from the key aesthetic structure of Early German Romanticism also act in the deconstruc-
tionist’s other writings. In this mode the romantic irony becomes a hero – often unnamed, but important 
– of de Man’s most crucial arguments presenting his aporia-centered concept of language and literature. 
The article also takes up the issue of de Man writings’ reception; it seems that incomprehension or open 
reluctance they often evoke stem from their too-literal reading. De Man, by contrast, though often in 
a veiled way, demands from his audience a non-literal reading (in line with the assumed non-obvious-
ness of the borderline between literature and criticism), while irony for de Man is not only a subject of 
research, but a writing method itself strongly inspired by the creativity of the Romantics. 
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2.  m a t e r i a ł y   i   n o t a t k i

Pamiętnik Literacki CVii, 2016, z. 4, PL iSSn 0031-0514

DoBroSłaWa ŚWierCZyŃSka instytut Badań Literackich Pan, Warszawa

SienkieWiCZ, „Dar WołoDyJoWSkieGo” i FUnDaCJa  
FranCiSZka koCHmana

Lata pisania Trylogii, 1883–1887, były trudne dla Henryka Sienkiewicza. Powieść 
Ogniem i mieczem, już słynna, oraz druk odcinków Potopu przynosiły spore docho-
dy, ale pieniądze wydawano głównie na ratowanie życia chorej na gruźlicę ukocha-
nej żony marii, poślubionej 18 Viii 1881, przebywającej w różnych europejskich 
uzdrowiskach. matka dwojga małych dzieci, Henryka Józefa, czyli Henia juniora, 
i Jadwigi, czyli Dzinki, maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa zmarła 19 X 1885 
w Falkensteinie koło Frankfurtu. owdowiały ojciec przez wiele lat drżał potem 
o zdrowie dzieci, swoje i rodziny niemal hipochondrycznie. Wczesną wiosną 1887 
autor Potopu zaczął pisać Pana Wołodyjowskiego, na co czekali niecierpliwie wy-
dawcy i czytelnicy. Sienkiewicz kilkakrotnie tłumaczył się w prasie z opóźnień 
w dostarczaniu odcinków tekstu powieści do druku. „na próżno szturmujecie o Wo-
łodyjowskiego, bo go zaraz jeszcze dać nie mogę” − 11 iii 1887 wyjaśniał redakcji 
„Słowa” 1. Praca nad trzecią częścią Trylogii, ukończona w maju 1888, dla autora 
była też jakby terapią na stany depresyjne, na „chandrę okrutną” czy „anemię móz- 
gu”..., jak sam wielokrotnie określał swój stan w listach do rodziny i przyjaciół 2. 

W maju 1888 zaręczył się z marią Babską, kuzynką kochającą go od dawna 
(późniejszą trzecią żoną), po czym zerwał te zaręczyny i przeżywał dodatkowe roz-
terki. Właściwie przez cały czas podróżował, do Warszawy przyjeżdżał rzadko i na 
krótko.

ryszard koziołek w interesującym artykule Mój dziwny Sienkiewicz napisał, 
powołując się na Stanisława Brzozowskiego: „Co nie jest biografią – nie jest w ogó-
le” 3. można przywołać też stanowisko Cypriana norwida, który w rozprawie Milcze-
nie podkreślił, że „Historia przemilcza” wiele spraw, zastępuje je anegdotą, w której 
mieszczą się także tajemnice biografii 4... 

1 H. S i e n k i e w i c z, list do redakcji. „Słowo” (Warszawa) 1887, nr 57, z 15 iii. Przedruk w: H. S i e n-
k i e w i c z, Listy. oprac., wstęp, przypisy M. B o k s z c z a n i n. t. 5, cz. 3. Warszawa 2009, s. 325.

2  Zob. np. H. S i e n k i e w i c z: list do J. Janczewskiej, z 7 Vi 1888. W: Listy, t. 2, cz. 1 (1996), s. 529; 
list do J. Janczewskiej, z 14 Vi 1888. W: jw., s. 534.

3 R. k o z i o ł e k, Mój dziwny Sienkiewicz. „Polityka” 2016, nr 1/2, z 1 i, s. 97. 
4 C. n o r w i d, Milczenie. Trzecia część. W: Proza. Wybór, oprac. J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 

1968, s. 303. Pisma wybrane. t. 4:
 „Historia przemilcza t o, na co wystarczającego wyrazu jednego znaleźć trudno, ale co ze stosow-

nymi komentarzami nazwać godzi się... a n e g d o t ą. 
 tam są tajemnice psychologii d z i e j ó w, b i o g r a f i i  [...]”.
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Chcę przypomnieć takie tajemnicze fakty z biografii Sienkiewicza z pogranicza 
anegdoty, tj. napisać o niewielkiej nagrodzie i o zagadkowym – jak byśmy dziś po-
wiedzieli – przekazie bankowym na sumę 15 tys. rubli srebrem, który w warszaw-
skim banku czekał do grudnia 1888 na autora Trylogii podróżującego po europie. 
otóż w „Słowie” z 11 Xii czytamy:

od Henryka Sienkiewicza odbieramy list następujący: 
kochany redaktorze! 
Jak Ci wiadomo, w dniu wczorajszym odebrałem przesyłkę pieniężną obejmującą piętnaście tysię-

cy rs i kartkę ze słowami: „michał Wołodyjowski − Henrykowi Sienkiewiczowi”. 
Jakkolwiek zwyczaj składania podobnych dowodów pieniężnego uznania dla literatów i artystów 

jest dość rozpowszechniony za granicą, nie był on dotychczas znany u nas, gdzie, wobec ogólnego ubó-
stwa, tysiące pilniejszych potrzeb oczekuje zaspokojenia. 

Co się tyczy mnie osobiście, przyjęcie takiego daru nie jest zgodne ani z moim usposobieniem, ani 
z moją fantazją. nie będąc człowiekiem bogatym, zarabiam tyle, a nawet więcej, ile mi potrzeba. Dlate-
go, mimo wielkiej wdzięczności dla dawcy, ukrywającego się pod pseudonimem michała Wołodyjowskie-
go, daru jego przyjąć nie mogę. Pieniądze złożyłem jako depozyt w towarzystwie kredytowym Ziemskim, 
gdzie w ciągu trzech lat mogą być za udowodnieniem odebrane. Po upływie tego terminu rozporządzę 
nimi według własnego uznania. 

Zostaję etc. 
Henryk Sienkiewicz 5

Pełny tekst na wspomnianej kartce, chyba nie datowanej, łączącej się z „darem 
Wołodyjowskiego”, został podany przez Sienkiewicza w liście do szwagierki, Jadwi-
gi z Szetkiewiczów Janczewskiej, i zawierał słowa: „Henrykowi Sienkiewiczowi – 
michał Wołodyjowski”, „Zbaraż”, „Częstochowa”, „kamieniec”, „nic to” 6.

Powszechnie cytowany był (z różną kolejnością nazwisk darczyńcy i obdarowa-
nego) w ówczesnej prasie i w większości późniejszych opracowań tylko wers pierw-
szy, „Henrykowi Sienkiewiczowi – michał Wołodyjowski”. Całość, wskazująca na 
Ogniem i mieczem, Potop i Pana Wołodyjowskiego, tj. na Trylogię, czyli na cykl 
powieści historycznych, na „trzy oblężenia, o których mowa w [...] powieściach [...]” 
– co zaznaczył Sienkiewicz w tym samym liście do Janczewskiej 7 – nie przyciągnę-
ła większej uwagi.

 o „darze Wołodyjowskiego” pisała obszernie i z uznaniem współczesna finan-
sowemu epizodowi prasa. marian Gawalewicz (Quis) w „tygodniku ilustrowanym” 
z 15 Xii 1888 pochwalał postawę Sienkiewicza: 

autor Potopu znalazł się, jak na magnata talentu i serca przystało: złożył pieniądze w depozycie towa-
rzystwa kredytowego Ziemskiego i podziękował za ofiarę, uznawszy: „że tysiące pilniejszych potrzeb 
oczekuje u nas zaspokojenia. Znam takich, którzy chętnie z własnej kieszeni zaryzykowali kilka tysięcy, 
byle tylko ich utwory wzbudziły choć jeden taki objaw uznania i entuzjazmu wśród czytelników” 8.

Stanisław Lentz narysował piękną karykaturę z Wołodyjowskim trzymającym 
worek z napisem „15 000” w obłoku nad biurkiem tworzącego Sienkiewicza... 

5 „Słowo” 1888, nr 277, z 11 Xii, s. 3. Przedruk (bez zdania wstępnego) w: S i e n k i e w i c z, Listy, 
t. 5, cz. 3, s. 328–329.

6 H. S i e n k i e w i c z, list do J. Janczewskiej, z 10 Xii 1888. W: Listy, t. 2, cz. 1, s. 613.
7 Ibidem.
8 Q u i s  [M. G a w a l e w i c z], Kronika tygodniowa. „tygodnik ilustrowany” 1888, nr 311, z 15 Xii, 

s. 380.

II-1.indd   150 2016-12-08   11:34:26



151DoBroSłaWa ŚWierCZyŃSka   Sienkiewicz, „dar Wołodyjowskiego” i fundacja kochmana

ale Świętochowski w „Prawdzie” pisał:

Utwory Sienkiewicza czczone już były [...]; zdawało się, że skala odznaczeń już się dla nich wyczer-
pała. tymczasem zaszczycone zostały nową i nieprzewidzianą ofiarą: ktoś przysłał autorowi bezimiennie 
15.000 rs z kartką: „michał Wołodyjowski H. Sienkiewiczowi”. Wątpię bardzo, czy „mały rycerz”, zdra-
dzający wielką wrażliwość honorową, nie „ruszyłby wąsikami” na taką formę okazanej w jego imieniu 
wdzięczności, zwłaszcza że na nią był za biedny 9. 

ta tajemnicza sprawa obrosła wieloma opracowaniami, poszukiwaniami, bar-
dziej lub mniej anegdotycznymi hipotezami... W końcu stanęło na tym, że to dar 
zakochanej kobiety z Ukrainy, bogatej i pięknej wielbicielki sławnego pisarza, 
przystojnego wdowca... 

 Julian krzyżanowski w opracowaniu Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia 
i twórczości stwierdził: 

najosobliwsze, iż Sienkiewicz nie wiedział, kto go kłopotu nabawił. Przypuszczał on, że zrobiła to 
Czosnowska, którą latem poznał w ostendzie i z którą w tej sprawie prowadził korespondencję, ale 
pewności nie miał 10. 

Podobnie uważa Lech Ludorowski w dwu artykułach, gdzie z darem od „micha-
ła Wołodyjowskiego” wiąże się także postać właśnie marii z Hołowińskich Czosnow-
skiej 11. 

ale od połowy grudnia 1888 Sienkiewicz był pewien, że to nie ona użyła pseu-
donimu „michał Wołodyjowski”! Z listu do Janczewskiej z 16 Xii wynika, że „podej-
rzana” nadesłała list pełen oburzenia, iż może być posądzana o podszywanie się 
pod darczyńcę − „Wołodyjowskiego”... List ów, za zgodą mateczki, tj. Wandy Szet-
kiewiczowej, z bardzo krytycznym komentarzem samego pisarza, został w tej kore-
spondencji skopiowany do wiadomości dla szwagierki 12... Sienkiewicz w następnym 
liście do niej, z 24 Xii, napisał: 

mam teraz zupełną pewność, że nie była [Czosnowska] niczym w tej sprawie. Przez pośrednictwo 
k. Górskiego przyszło już upoważnienie dla mnie rozporządzania tą sumą, jak mi „usposobienie i fan-
tazja nakażą”. − odpisałem Górskiemu, co zamierzam zrobić, a przede wszystkim, że patrzę na ten dar 
jako na czyn zacnego serca. Zrobiłem to naumyślnie, bo jest więcej takich jak ta pani, którzy oburzają 
się, że ktoś śmiał mnie ofiarować pieniądze − i ten ofiarodawca mógłby sobie powiedzieć: „Za twoje myto 
jeszcze cię obito!” 13

  9 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], Felieton. Liberum veto. „Prawda” (Warszawa) 1888, 
nr 50, z 15 Xii, s. 598. W tym samym roczniku przytacza się co jakiś czas rubrykę Zapisy, np.: 
„Zmarły niedawno doktor generał erazm Dylewski zapisał 24 000 rs na stypendia w Uniwersytecie 
Warszawskim [przede wszystkim dla członków własnej rodziny z guberni wileńskiej i grodzieńskiej 
– D. Ś.]” (nr 32, z 30 Vii, s. 384); „Zapis p. Janusza roztworowskiego na rzecz biednych ociemnia-
łych, przed kilku laty zrobiony, wchodzi obecnie w życie. Pozwolono przyjąć magistratowi tę ofiarę 
– 105 000 rs. Zapis nazywać się będzie Fundacją Janusza i karoliny, małżonków roztworowskich” 
(nr 35, z 20 Viii, s. 419).

10 J. k r z y ż a n o w s k i, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Warszawa 1956, s. 154 
(Uzup., oprac. M. B o k s z c z a n i n. Wyd. 2. Warszawa 2012, s. 167).

11 L. L u d o r o w s k i: Na tropach daru Michała Wołodyjowskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1996, 
z. 6; Tajemnica daru Michała Wołodyjowskiego. W: Henryk Sienkiewicz. Biografia, twórczość, re-
cepcja. „Studia Sienkiewiczowskie” t. 1 (1998).

12 H. S i e n k i e w i c z, list do J. Janczewskiej, z 16 Xii 1888. W: Listy, t. 2, cz. 1, s. 622.
13  H. S i e n k i e w i c z, list do J. Janczewskiej, z 24 Xii 1888. W: jw., s. 627. 
 konstanty G ó r s k i  (1827–1901), bliźniaczy brat Jana (1827–1898), właściciela Woli Pękoszewskiej, 

II-1.indd   151 2016-12-08   11:34:26



materiały i notatki152

Sienkiewicz postanowił przeznaczyć roczne procenty od „daru Wołodyjowskie-
go” (tj. około 800 rubli) na wsparcie dla chorych artystów: pod auspicjami akade-
mii Umiejętności powołał Fundację im. marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej. 
Lucjan Wrotnowski, który wybierał się do swego majątku łęki w Galicji, jako 
prawnik – zajął się redakcją tekstu statutu fundacji 14. W punkcie 15 tego statutu 
zapisano ważne zdanie, mające chyba chronić godność i kandydatów, i obdarowa-
nych!?: „ani nazwiska kandydatów, ani nazwisko otrzymującego zapomogę nie 
mogą być publicznie wiadome” 15.

Czy sprawa daru Wołodyjowskiego to anegdota, czy historia? to chyba niemal 
norwidowska „historia przemilczana”, zastąpiona anegdotą... 

W połowie roku 1887 we Lwowie ogłoszono konkurs literacki z nagrodami pie-
niężnymi z tzw. fundacji Franciszka kochmana. Starała się o tę nagrodę m.in. 
eliza orzeszkowa za wydaną właśnie powieść Nad Niemnem 16. natomiast podró-
żujący stale Sienkiewicz, poinformowany przez szwagierkę, Jadwigę Janczewską, 
o konkursie i możliwościach, odpisał jej 20 Xi 1887: 

na ów konkurs kochmana do Lwowa namyśliłem się nie posyłać moich książek, chyba że Dzideczek 
[tj. Janczewska] daleko mądrzejszy, rozważywszy dobrze, czy wypada lub nie – inaczej poradzi 17.

Janczewska, zwana w rodzinie Sowietnikiem, prawdopodobnie inaczej poradzi-
ła i doprowadziła może do wysłania książek do Lwowa bez wiedzy szwagra, bo 
w czerwcu 1888 Sienkiewicz zwracał się do niej niemal filuternie: 

Wkrótce rozstrzygnie się też ów kochmanowski konkurs. Ciekawym, czy mi przyznają choć drugą 
nagrodę wobec faktu, że należy mi się pierwsza. Jeszcze się nie namyśliłem, co zrobię w razie przyzna-
nia mi drugiej 18.

Lwowski sąd konkursowy obradował w czerwcu 1888 najwyraźniej kilka razy, 
bo w doniesieniach prasowych pojawiają się sformułowania „kolejne” lub „ostatnie” 
posiedzenie – i przyznał w końcu dwie nagrody, pierwszą: 1000 złr tadeuszowi 
korzonowi; drugą: 500 złr Henrykowi Sienkiewiczowi.

oraz młodszy rodzony brat Ludwika (1818–1908), działacza społecznego i politycznego, m.in. pre-
zesa towarzystwa kredytowego Ziemskiego. konstanty Górski był publicystą (piszącym także pod 
pseudonimami: k. a. Zagora, Baronowa X.y.Z., i anonimowo), działaczem społecznym, członkiem 
rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie. Wraz z antonim i Lucjanem Wrotnowskimi, 
mścisławem Godlewskim i in. – współzałożycielem konserwatywnego dziennika warszawskiego 
„Słowo”, którego redaktorem naczelnym został w 1882 roku Sienkiewicz. Podejrzewam, że list  
z 30 iii 1892 (w: S i e n k i e w i c z, Listy, t. 1, cz. 2 áWstęp, biogramy J. k r z y ż a n o w s k i. 1977ñ, 
s. 290) włączony do korespondencji konstantego marii Górskiego (zwanego żartobliwie kociogór- 
skim) skierowany był do jego stryja, właśnie konstantego Górskiego. Sienkiewicz napisał tu m.in.: 
„oburza mnie tylko Pańska »modestia«, albowiem uważam w ogóle literatów, a w szczególności Pana 
za sól ziemi”.

14 Zob. S i e n k i e w i c z, list do Janczewskiej, z 24 Xii 1888, s. 626.
15 Cyt. za: J. k r z y ż a n o w s k i, Stypendium Sienkiewiczowskie w Akademii Umiejętności. W: Pokło-

sie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa 1973, s. 477.
16 E. o r z e s z k o w a, Listy zebrane. t. 3. Przygot. do druku, komentarz E. J a n k o w s k i. Wrocław 

1956, s. 79, 415.
17 H. S i e n k i e w i c z, list do J. Janczewskiej, z 20 Xi 1887. W: Listy, t. 2, cz. 1, s. 466. Zob. też 

s. 468, przypis 14.
18 S i e n k i e w i c z, list do Janczewskiej, z 14 Vi 1888. W: jw., s. 535. Zob. też s. 537, przypis 9.
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W „Gazecie Lwowskiej” z 24 Vi 1888, w rubryce Ostatnia poczta, zamieszczono 
komunikat:

komisja konkursowa fundacji F r a n c i s z k a  k o c h m a n a  dla literatów polskich odbyła dziś [tj. 
w sobotę] w sali radnej Wydziału krajowego ostatnie swe posiedzenie. 

obecni byli pod przewodnictwem zastępcy marszałka, oktawa Pietruskiego, kuratorzy fundacji: 
dr Zygmunt Samolewicz i dr Gustaw roszkowski; dalej członkowie komisji: dr Ludwik kubala, Włady-
sław łoziński, dr antoni małecki, dr tadeusz Pilat, dr Bronisław radziszewski i dr Władysław Zającz-
kowski. 

Z nadesłanych na konkurs trzydziestu kilku dzieł sekcje fachowe komisji nie proponowały żadne-
go do premiowania. 

natomiast przedstawiono jako odpowiednie do premiowania dzieła: adama a s n y k a  Poezje, 
tadeusza k o r z o n a  Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta i Henryka S i e n k i e w i c z a 
cykl powieści historycznych Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. 

Większością głosów uchwaliła komisja przyznać premię 500 zł[r] Henrykowi S i e n k i e w i c z o w i 
za cykl powieści historycznych Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. nagrodę zaś w kwocie 
1000 zł[r] tadeuszowi korzonowi z Warszawy za dzieło 4-tomowe p.n. Wewnętrzne dzieje Polski za 
Stanisława Augusta. Z powodu wzrostu funduszów będą na przyszłość, nie jak dotąd co 3 lata, lecz co 
2 lata przyznawane premie za najlepsze dzieła polskie w kwotach 500 i 1000 zł[r] 19.

W lwowskim „Przeglądzie Politycznym Społecznym i Literackim” z 26 Vi na 
uwagę zasługują odmiany komunikatu: 

na konkurs przysłano około 50 dzieł, które komisja, podzielona na cztery sekcje – historyczną, 
literacką, filozoficzną i prawniczą – uznała wszystkie po zbadaniu za nie odpowiadające wymaganiom. 
Wobec tego komisja postanowiła rozpatrzyć się w  d z i e ł a c h  t y c h  a u t o r ó w, k t ó r z y  n i e  u b i e-
g a l i  s i ę  o  n a g r o d ę, i podniosła jako mające wyższą wartość: trylogię powieści historycznych 
Henryka Sienkiewicza i prace adama asnyka z działu literatury pięknej, a z prac naukowych Wewnętrz-
ne dzieje Polski za Stanisława Augusta przez tadeusza korzona z Warszawy. [...] 

Pan tadeusz korzon, którego dzieło Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta zostało wła-
śnie odznaczone, był czas jakiś (po ukończeniu uniwersytetu moskiewskiego w roku 1859) nauczycie-
lem historii w gimnazjum w kownie, później zaś był sekretarzem urzędu gubernialnego do spraw wło-
ściańskich tamże, a następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie oddał się zupełnie pióru. Wówczas 
napisał i wydał Pogląd porównawczy na procedury karne francuską i angielską, Kurs historii wieków 
średnich, Nowe dzieje starożytnej Mezopotamii i Iranu, Dzieje umysłowego rozwoju Europy, przekład 
Drapera i wiele artykułów do rozmaitych pism periodycznych 20.

o Sienkiewiczu w tej notatce nie ma więcej ani słowa. krakowski „Czas” w nu-
merze z 24 Vi 1888 podał krótką informację: 

L w ó w, 23 czerwca. komisja konkursowa uchwaliła większością głosów przyznać z fundacji koch-
mana premię w kwocie pięćset złr Sienkiewiczowi za cykl powieści historycznych, zaś premię tysiąc złr 
tadeuszowi korzonowi za dzieło pod t. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 21. 

W kolejnym numerze „Czasu” powtórzono skróconą wersję lwowskiego werdyk-
tu z tamtejszej prasy 22. W następnych numerach dziennika nie ma ani zdania 
komentarza. Dopiero w numerze 151 „Czasu” z 5 Vii 1888 jest ogłoszenie o kolejnym 

19 Konkurs literacki imienia Franciszka Kochmana. „Gazeta Lwowska” 1884, nr 144, z 24 Vi, s. 4.
20 Fundacja dla literatów im. Fr. Kochmana. „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1888, nr 146, 

z 26 Vi, s. 3, rubryka Kronika. Podkreśl. D. Ś.
21 Telegramy własne „Czasu”. „Czas” 1888, nr 143, z 24 Vi, s. 3.
22 Jw., nr 144, z 26 Vi, s. 2, rubryka Ruch umysłowy i artystyczny.
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konkursie zorganizowanym przez fundację Franciszka kochmana z realizacją za 
dwa lata.

Z fundacji kochmana przyznano więc nagrodę drugą (!) Sienkiewiczowi – choć 
jedyną w dziale literackim − za „cykl powieści historycznych”, oraz pierwszą korzo-
nowi za Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 23. korzon w liście do 
Sienkiewicza, pisząc o sobie jako o robotniku od „kopania kruszców dziejowych”, 
Sienkiewicza traktując jako artystę od ich „szlifowania, glansowania, spajania 
ogniem twórczości”, przypominał ten fakt: „miała to poczucie niegdyś komisja 
konkursowa Wydziału krajowego Galicji, przyznając nam jednocześnie, w jednej 
decyzji, nagrodę kochmana” 24.

Prasa warszawska informowała o nagrodach fundacji kochmana bardzo skąpo. 
nic na ten temat nie donosiło, nawet w korespondencjach ze Lwowa, np. warszaw-
skie „Słowo”, a więc dziennik związany z kręgiem Sienkiewicza. Warszawska „Praw-
da” podała komunikat: 

Ze Lwowa: Wydział krajowy wyznaczył dwie nagrody z fundacji kohmana [!]. tadeusz korzon 
otrzymał 1000 złr za Dzieje wewnętrzne Polski, a H. Sienkiewicz 500 złr za cykl powieści historycznych 25.

„Przegląd tygodniowy” w numerze 27 zamieścił informację o premiach fundacji 
komana (!) nawet z kąśliwą uwagą, że nagrodzone powieści Sienkiewicza, teraz tak 
sławne, „z biegiem czasu zejdą na stanowisko” utworów trzeciorzędnych 26. 

23 o fundacji kochmana i nagrodzie (przyznanej w piątej kadencja sejmu?) nie znalazłam informacji 
w pracach: Repertorium czynności galicyjskiego sejmu krajowego. Od roku 1883 po rok 1889. Zebrał 
W. k o z i e b r o d z k i. t. 1–2. Lwów 1889. – S. G r o d z i s k i, Sejm krajowy galicyjski 1861–1914. 
Wyd. Sejmowe. t. 1–2. Warszawa 1993. W książce Miasto Lwów w okresie samorządu 1870–1895 
(Lwów 1896) także nie pojawia się sprawa fundacji kochmana, choć mowa jest o posiedzeniach 
rady miejskiej. ale w tym wypadku wiadomo, że z powodu zmian personalnych nie zachowały się 
(nie powstawały?) sprawozdania za lata 1886–1888. Petersburski „kraj” (1888, nr 26, z 24 Vi 
á6 Viiñ, s. 5, rubryka Z daleka i z bliska), podaje: „rozstrzygnięcie k o n k u r s u  z Fundacji k o c h-
m a n n a  [!], o której niedawno pisałem, nastąpiło przedwczoraj: komisja odrzuciła wszystkie 
dzieła zgłoszone i przedstawiła Wydziałowi krajowemu do opremiowania: powieści Sienkiewicza 
i korzona Wewnętrzne dzieje Polski. W tymże [konkursie?] były i Poezje asnyka. Zarazem posta-
nowiono, skoro fundusze na to pozwalają, by odtąd konkurs ogłaszanym bywał nie co 3, ale co 
2 lata, z dwiema nagrodami: 500 i 1000 złr. Wyrok komisji tym razem zszedł się zupełnie z głosem 
opinii” (n o t a  [T. Z a d u r o w i c z]). W „Przeglądzie Literackim”, dodatku do „kraju” (1888, nr 27, 
z 1 á13ñ Vii), można przeczytać informację „od Wydziału krajowego we Lwowie. konkurs na 2 pre-
mie z Fundacji Franciszka kochmana na 500 i 1000 złr dla 2 dzieł w języku polskim, z prekluzją 
do 31 marca 1890 roku. W skład jury wchodzą: oktaw Pietruski, przewodniczący, G. roszkowski, 
Z. Samolewicz, Pilat, radziszewski, Sawczyński, Zajączkowski. komisja ma prawo nagradzać 
także dzieła nie nadesłane na konkurs, z powodu jednak możliwości przeoczenia, wzywa autorów 
do nadsyłania dzieł swoich. na poprzednim konkursie, jak wiadomo, otrzymali nagrody pp. H. Sien-
kiewicz i t. korzon”.

24 T. k o r z o n, list do H. Sienkiewicza, z 15 Xi 1912. W: Pisma. t. 1. Warszawa 1915, s. 94. Wydział 
krajowy Galicji, którego komisja konkursowa przyznała nagrody fundacji, był organem wykonaw-
czym Galicyjskiego Sejmu krajowego.

25 Kronika bieżąca. „Prawda” (Warszawa) 1888, nr 26, z 30 (18) Vi, s. 312.
26 oto pełny tekst: „We Lwowie z zapisu komana [!] rozdano nagrody za najlepsze literackie i nauko-

we prace. konkurs odbył się po raz pierwszy i trudno nie przyznać, że się odbył bardzo szczęśliwie, 
że zyskał sobie ogólną aprobatę, zarówno autorów, jak publiczności. nagrodzono cykl historycznych 
powieści Henryka Sienkiewicza oraz dzieło tadeusza korzona Wewnętrzne dzieje Polski za pano-
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„kłosy” w numerze 1208 dały na stronie tytułowej (tj. 113) fotografię korzona, 
na s. 118 zaś krótką notkę biograficzną o nim ze zdaniem końcowym: „o cennych 
pracach jego historycznych, z których Wewnętrzne dzieje Polski dwukrotną nagro-
dą uwieńczone zostały, pomówimy w przyszłym tygodniu” 27. 

 ale w kolejnych tygodniach nic się nie pisało o nagrodzie z fundacji kochmana 
w „kłosach”. Podobnie „Bluszcz” w numerze 1/2 z roku już 1889 zamieścił – z fo-
tografią korzona na pierwszej stronicy − obszerny artykuł pióra Stanisława krze-
mińskiego o pracach i zasługach warszawskiego historyka bez wzmianki o nagrodzie 
od fundacji kochmana.

Wydawało się, że nie ma potwierdzenia przyjęcie przez Sienkiewicza lwowskiej 
nagrody. ale chyba jest – dzięki skrupulatności mścisława Godlewskiego: 14 Vii 
1888 pisarz wysłał do niego z Sopotu list:

kochany mścisławie! 
W kaálñten zostawiłem obecny mój adres [warszawski?], więc odesłano mi list z awizacją. P e w n o 

t o  j e s t  o w a  n a g r o d a. Bądź łaskaw kazać ją zaraz odebrać i przysłać tu. nie dlatego zaraz, bym 
potrzebował pieniędzy [...].

Podał też adresy teściowej i swój w „via Danzig, Zoppot”. na liście tym Godlew-
ski zanotował: „odp. 16 Vii á18ñ88 i dołącz. 500 reńskich” 28. W opracowaniu Listów 
Sienkiewicza do sformułowaniu „owa nagroda” dodano taki komentarz w przypisie: 
„Szczegół trudny do ustalenia” 29, ale teraz jest już oczywiste, że to lwowska premia 
fundacji kochmana, o której w redakcji „Słowa” dobrze wiedziano! 

W grudniu 1888 mówiło się i pisało tylko o „darze Wołodyjowskiego”. Sienkie-
wicz, jak podano wcześniej, początkowo owego daru nie przyjął, podziękował pseu-
donimowemu darczyńcy i ogłosił, że kwotę zdeponował w towarzystwie kredytowym 
Ziemskim w Warszawie, skąd może być odebrana w ciągu 3 lat... 

nagroda fundacji kochmana, chyba jedna z pierwszych przyznanych Sienkie-
wiczowi, jakby wyparowała. Już w tym samym grudniu 1888 Sienkiewicz informo-
wał szwagierkę, iż roczny dochód z owej 15-tysięcznej kwoty „od Wołodyjowskiego” 
(w lutym 1889 było to z procentami już „15 750 nom. warsz.”, czyli rubli), tj. 800 
rubli srebrem, przeznaczył na fundusz imienia niedawno zmarłej żony, marii z Szet-
kiewiczów Sienkiewiczowej, z którego będą wypłacane jakby zasiłki dla pisarzy 

wania Stanisława Augusta. Pomijamy powieści – zyskały one autorowi sławę, pieniądze i to prze-
konanie, iż są pierwszorzędnym utworem w beletrystyce społecznej. Sprzeczać się o to d z i ś  by-
łoby robotą próżną – nie odmawiamy autorowi talentu, ale bolejemy, że go tyle wyszafował na 
rzeczy z gruntu fałszywe, na apoteozę stosunków raczej potępienia wymagających. Jesteśmy 
przekonani, że powieści historyczne Sienkiewicza z biegiem czasu zejdą na stanowisko Jana z Tę-
czyna, Pojaty, Zamku Krakowskiego, nie dosięgając nawet Listopada... Przyszłość to pokaże, dziś 
sędziowie nagradzali to w dziedzinie literackiego piękna, co im przeciętny sąd ogółu niewątpliwie 
wskazał. Druga za to nagroda wytrzyma ogień czasu, a ma tę zasługę, iż nagradza cichą i rzetelną 
pracę” („Przegląd tygodniowy” 1888, nr 27, z 19 Vi á1 Viiñ). redakcja nie znała, czy nie chciała 
podać, kolejności nagród.

27 „kłosy” 1888, nr 1208, z 11 (23) Viii, s. 113, 118. ta „dwukrotna nagroda” to chyba aluzja do 
500 złr dla Sienkiwicza i 1000 złr dla korzona.

28 H. S i e n k i e w i c z, list do m. Godlewskiego, z 14 Vii 1888. W: Listy, t. 1, cz. 2, s. 58. Pod- 
kreśl. D. Ś.

29 Ibidem, przypis 1.
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i artystów zagrożonych gruźlicą. Więc niejako fundacja za fundację... może Ludwik 
Górski, ważna postać towarzystwa kredytowego Ziemskiego, zaprzyjaźniony z Sien-
kiewiczem, też poinformował, że „pan Wołodyjowski” zgodził się na taki projekt... 

„Biesiada Literacka” w 1889 roku jako pierwszą wiadomość Raptularza tygo-
dniowego dała bardzo jasno sformułowaną notatkę: 

DLa CHoryCH LiteratÓW i artyStÓW

Wiadomo, że ktoś kryjący się pod pseudonimem michała Wołodyjowskiego nadesłał Sienkiewiczowi 
15.000 rs; że Sienkiewicz sumę tę złożył w kantorze Banku Państwa; że następnie zgłosił się tenże 
pseudonim z zapewnieniem, że owej sumy nikt nigdy nie podniesie i że on, Sienkiewicz, może nią roz-
porządzić według woli. Wtedy autor Pana Wołodyjowskiego owe 15.000 rs postanowił przeznaczyć na 
zapomogi literatom i artystom chorym na piersi i potrzebującym wyjechać do stacyj klimatycznych. 
Sienkiewicz utracił był żonę ukochaną na tę straszną chorobę i dlatego zapomogom tym nadał miano 
fundacyj imienia marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej 30.

ale czemu dar był od Wołodyjowskiego właśnie, nie zaś np. od Skrzetuskiego, 
Podbipięty czy kmicica bądź Zagłoby? W Trylogii Wołodyjowski − obok właśnie 
Zagłoby − jest ważnym bohaterem wszystkich części, a druk powieści o małym 
rycerzu sfinalizowano tuż przed werdyktem lwowskim. tylko że... Wołodyjowski 
zakończył przecież życie śmiercią bohaterską wprawdzie, lecz i samobójczą, wysa-
dzając się w powietrze w twierdzy kamienieckiej – stąd może ten „obłok” w karyka-
turze Lentza?!

Warto tu jeszcze napisać: kim naprawdę był Franciszek kochman?
Stanisław Sławomir nicieja w opracowaniu Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 

w latach 1786–1988 podaje: „kochman Franciszek (ok. 1824–1866), kupiec, twór-
ca znanej fundacji przydzielającej wysokie nagrody dla literatów polskich” 31. 

kochman zmarł – jak informują nekrologi – „po dłuższej niemocy”, 8 iii 1866, 
w wieku około 42 lat, zostawiwszy spory majątek, z którego dochody mają być, 
według testamentu, przeznaczone na fundację dla wsparcia ludzi pióra tworzących 
w języku polskim, na posagi dla biednych a uczciwych i przystojnych dziewcząt 
oraz na dożywocie dla „sędziwej matki”. 

oto pełniejsza nota w lwowskiej „Gazecie narodowej”:

Franciszek kochman, c.k. urzędnik, oficjał izby obrachunkowej, zmarły wczoraj, 8 marca b.r. po 
długiej i ciężkiej słabości, przeznaczył cały swój majątek, składający się z kapitału gotowego 4000 złr 
[tj. złote reńskie] m.k. [tj. marka polska] w listach zastawnych towarz[ystwa] kredyt[owego] i z realno-
ści całej pod l[iczbą] 426¾, tudzież z części realności p[od] l[iczbą] 122¾, położonych na dwie fundacje. 
kapitał 4000 złr moralnym, skromnym i oszczędnym życiem uzbierany przeznacza na fundusz wypo-
sażenia najbiedniejszych dziewcząt służących – realności zaś na wsparcie literatury polskiej, ustana-
wiając fundusz dla rozdawania nagród literatom języka polskiego, przyłącza je do Zakładu narodowego 
imienia ossolińskich, lecz zastrzega wyraźnie, że kapitał uzyskany ze sprzedaży tych realności ma 
stanowić całkiem odrębny, pod osobnym zarządem stojący majątek, który z majątkiem rzeczonego 
Zakładu nic wspólnego mieć nie ma i na rzecz tegoż pod żadnym względem użyty być nie może. W ob-
szernym ostatniej woli swojej rozporządzeniu rozwija dokładnie myśl swoją i postanawia warunki, pod 
którymi powołane osoby obdarowane być mogą. ażeby wola jego święcie wykonaną była, ustanowił 

30  Dla chorych literatów i artystów. „Biesiada Literacka” 1889, nr 4, z 25 i, s. 59, rubryka Raptularz 
tygodniowy.

31  S. S. n i c i e j a, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986. Wrocław 1988, s. 341.
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egzekutorów tejże w osobach W. W. dr. Dominika Gembarzewskiego, już za życia pełnomocnika swego, 
i mikołaja Czajkowskiego, kolegi swojego, mianując ich zarazem kuratorami tych fundacyj. kapitał 
4000 złr m.k. w listach zastawnych przechodzi wedle rozporządzenia testatora pod opiekę i zarząd 
wysokiego sejmu krajowego, a gdyby takowy nie fungował lub zarząd tego funduszu z siebie odsunął, 
pod opiekę i zarząd reprezentacyj miasta Lwowa – pozostałej, wiekowej matce zapewnił przyzwoite 
utrzymanie, wyznaczając z dochodów majątku przeznaczonego na rzeczone fundacje dożywotnią pensję, 
która przede wszystkim aż do zgonu ma być jej wypłacana 32. 

Jak realizowano zapisy testamentu po roku 1866 i w latach siedemdziesiątych 
XiX wieku − nie bardzo wiadomo, być może tylko zapewniono „sędziwej matce 
przyzwoite utrzymanie” lub starano się sprzedać wymienione w testamencie nie-
ruchomości. Pełnomocnik kochmana i kurator fundacji, znany lwowski prawnik, 
Dominik Gembarzewski, zmarł w 1883 roku. Z początkiem 1884 roku w prasie 
pojawiają się zapowiedzi „wejścia w wykonanie” zapisu kochmana. np. Władysław 
Zawadzki w Korespondencji zagranicznej datowanej „Lwów w styczniu 1884 r.”, dla 
warszawskiego „Bluszczu”, donosi niezbyt precyzyjnie:

Przed dziesięciu mniej więcej laty zmarł we Lwowie niejaki kochman, urzędnik, który oszczędnością 
całego życia zgromadził niewielki stosunkowo fundusik kilkunastu tysięcy guldenów i chciał go po 
śmierci oddać na cel dobroczynny. ale na jaki? W tym tkwiło pytanie, nad którym długo się namyślał. 
najopłakańszym wydał mu się los ludzi pracujących umysłowo na polu literatury, którym praca, dla 
dobra społeczeństwa i pożytku nauk podjęta, zbyt skąpy przynosi plon materialny tak, iż całe życie 
nieraz z niedostatkiem walczyć są zmuszeni; zwrócił też uwagę jego los sług i biednych dziewcząt, rzu-
conych samopas na łaskę losu i pastwę nędzy. Podzielił więc swój fundusik i uczynił zapis przeznacza-
jący go w połowie na wynagrodzenie prac literackich, w połowie na zaopatrzenie ubogich [a zdrowych 
i przystojnych] dziewcząt. [...] polecił pozostawiony kapitał procentować tak długo, dopóki nie wzrośnie 
do tej wysokości, iżby fundację w życie wprowadzić można, co właśnie obecnie już ma nastąpić. [...] 
Grono sędziów oceniających wartość utworów konkursowych ma się składać z zaproszonych w tym celu 
przez kuratorów fundacji i Wydział krajowy mężów nauki, posiadających ustalone imię na polu piśmien-
nictwa 33. 

Według Zawadzkiego nagrody miały być rokroczne w wysokości 300, 500 i 1000 
guldenów, a w miarę wzrostu kapitałów – do 5000 guldenów, i można się było o nie 
ubiegać powtórnie.

oto ogłoszenie konkursowe w „kurierze Lwowskim”:

Fundacja kochmana dla literatów polskich. Wydział krajowy rozpisuje konkurs z terminem pre-
kluzyjnym po dzień 31 marca 1892 r. na dwie premie z Fundacji Franciszka kochmana, a to jedną 
w kwocie 500 złr, drugą w kwocie 1000 złr dla dwóch dzieł w języku polskim za najlepsze uznanych, 
i wzywa wszystkich literatów polskich, bez różnicy, w którym kraju i pod jakim rządem żyją, ażeby 
w powyższym terminie dzieła swoje, o ile uważają je za godne ubiegania się o te premie, przesłali do 
Lwowa pod adresem Wydziału krajowego. W myśl statutu Fundacji mogą być dopuszczone do konkur-
su dzieła autorów polskich w języku polskim, z wyjątkiem jedynie dzieł treści religijnej i teologicznej, 
zaś wydawnictwa materiałów historycznych lub innych, bibliograficzne itp., tylko wtedy, jeżeli im to-
warzyszy samodzielne, oryginalne dzieło autora. także utwory autorów już zmarłych mogą się ubiegać 
o premię konkursową, jednakże z zastrzeżeniem, że jeżeli są to dzieła już drukowane za życia autora, 
to im tylko w ciągu trzech pierwszych lat od jego zgonu prawo do konkursu służy. Jeżeli zaś są to pra-
ce jeszcze nie ogłoszone drukiem, to przyznana im nagroda przede wszystkim na wydrukowanie dzieła 

32 Nowa fundacja. „Gazeta narodowa” (Lwów) 1866, nr 57, z 9 iii, rubryka Kronika.
33 „Bluszcz” 1884, nr 7, z 1 (13) ii, s. 56, rubryka Korespondencja zagraniczna.
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użytą być powinna. o pracach autorów jeszcze żyjących samo się rozumie, że jedynie książki drukiem 
już ogłoszone mają prawo do konkursu. 

Dawniejsze jednak publikacje niż z r. 1882, jako roku o dziesięć lat wyprzedzającego prekluzję 
niniejszego konkursu, bez różnicy, czy ich autorowie żyją lub nie, nie mogą według postanowień sta-
tutu być dopuszczone do konkursu. Własność literacka dzieła wynagrodzonego służy autorowi nadal, 
nadesłane zaś egzemplarze zostaną na koszt wysyłającego zwrócone tylko na osobne wyraźne żądanie. 
nagroda przyznana dziełu drukowanemu autora już zgasłego przypada na rzecz jego spadkobierców, 
gdyby zaś takich nie było, orzecze komisja konkursowa, na jaki cel nagroda ta ma być użytą. ocenianiem 
dzieł do konkursu zgłoszonych i przyznawaniem nagród zajmuje się komisja konkursowa, przez Wydział 
krajowy powołana 34.

Skład komisji trochę się zmieniał niemal w każdym konkursie. Pierwsze nagro-
dy literackie z fundacji kochmana przyznano właśnie w 1888 roku korzonowi 
i Sienkiewiczowi. Laureatami byli też m.in.: dr Franciszek Piekosiński 35 w 1898 roku 
– 1000 złr za prace źródłowe z zakresu heraldyki; maria konopnicka w roku 1902 
za studium Mickiewicz, jego życie i duch wydane w 1899 roku, co odnotowano w No-
wym Korbucie 36 oraz w Polskim słowniku biograficznym 37 jako pracę nagrodzoną 
przez Lwowską komisję Historyczno-naukową, bez wzmianki o fundacji kochmana; 
eliza orzeszkowa − nagroda w wysokości 2000 koron, przyznana 28 iii 1906 „za 
powieści i za całą działalność literacką” 38. W roku 1908 komisja konkursowa w skła-
dzie: dr Gustaw roszkowski, Ludwik kubala, Władysław łoziński, tadeusz Wojcie-
chowski, marian raciborski, ignacy Zakrzewski oraz radca Jan Bołoz antoniewicz, 
uhonorowała premią w wysokości 2000 koron (tj. 800 rubli) doktora augusta Wik-
tora Witkowskiego za napisanie akademickiego podręcznika fizyki i za działalność 
naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim, a premią 1000 koron doktora Jana ka-
sprowicza za całą jego działalność poetycką. W roku 1910 drugą nagrodę z fundacji 
kochmana otrzymał inżynier Józef rychter za pracę zatytułowaną Fundamenty. 
o pierwszej nagrodzie nie zdołałam znaleźć informacji. W roku 1914 fundacja prze-
stała istnieć.

tu znowu wkraczamy w sferę anegdoty i domysłów. Henryk Zbierzchowski, 
lwowianin, wydał w krakowie w 1919 roku powieść sensacyjną Człowiek o dwu 
twarzach. Jest to historia inteligentnego, zdolnego chłopca z nizin społecznych, 
Józefa Piszczyka, który brał każdą pracę, pierwsze większe pieniądze zarobił u spryt-
nego Żyda, a pod innym imieniem – jako Franciszek, opiekował się sparaliżowanym, 
zamożnym i samotnym inteligentem; przy tej okazji zaprzyjaźnił się z lektorem 
swego chlebodawcy-podopiecznego, początkującym literatem. Gdy zorientował się, 
iż stary, chory człowiek polubił go i zapisał mu w testamencie swój majątek, przy-
spieszył jego śmierć. Stał się na tyle zamożny, że mógł robić interesy – i je skutecz-

34 „kurier Lwowski” 1890, nr z 31 X.
35 F. P i e k o s i ń s k i  starał się długo i bezskutecznie o dotację w krakowskiej akademii Umiejętno-

ści, co podobno stało się źródłem żartu – „Wyszedł jak Piekosiński na krakowskiej akademii 
Umiejętności”.

36 Nowy Korbut. t. 14. Warszawa 1973, s. 346, poz. 43: „Praca nagrodzona w 1902 dyplomem fun-
dacji F. kochmana. (nagroda za całokształt działalności literackiej ze szczególnym uwzględnieniem 
książki pt. Mickiewicz, jego życie i duch)”.

37 Polski słownik biograficzny. t. 13, z. 4. Wrocław 1968, s. 580.
38 e. o r z e s z k o w a, list do L. méyeta, z 15 iV 1906. W: Listy zebrane, t. 2 (1955), s. 275, 420.
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nie robił. Przyjaciel wyswatał mu piękną, lecz bardzo biedną pannę z wyższej sfery. 
Franciszek pokochał i poślubił dziewczynę, dla niej, dość bezwzględnie, „robił” 
pieniądze. ale żona i przyjaciel go zdradzili. Franciszek, dowiedziawszy się o tym, 
w czasie swej uroczystej, urodzinowej kolacji wysadził w powietrze siebie i zako-
chaną parę zdrajców. Zostawił jednak starannie przygotowany testament, w którym 
majątek przeznaczył na cele kulturalne i dobroczynne pokazując również tę swoją 
drugą twarz 39. W roku 1928 Zbierzchowski został laureatem nagrody literackiej 
miasta Lwowa. Dziesięć lat później wydał tam już trochę zmienioną i poszerzoną 
wersję Człowieka o dwu twarzach zatytułowaną Kariera pana Franciszka. nazwisko 
kochmana, oczywiście, tam nie pada (choć imię Franciszek jest ważne!), ale samo-
bójcza śmierć spowodowana wybuchem dynamitu oraz... poszerzona wersja testa-
mentu – z zapisem dla fundacji na rzecz ubogich dziewcząt i ludzi pióra – w powie-
ści pozostała.

te może trochę zagmatwane rozważania mają na celu nie tylko przypomnienie 
lwowskiej, pierwszej nagrody dla Sienkiewicza za Trylogię, lecz swoiste powiązanie 
premii z fundacji kochmana oraz „daru Wołodyjowskiego”. Sienkiewicz tę lwowską 
premię odebrał, choć drugą lokatą był chyba urażony („owa nagroda” – w liście do 
Godlewskiego). 

a jednak kwota 500 złr, czyli 500 guldenów, to we Lwowie nie było tak mało. 
Przeglądanie prasy lwowskiej z 1888 roku pokazuje, że w handlu zbożem 1 rubel 
odpowiadał 1,46–1,80 złr, tj. guldenów, rubel srebrny pewnie trochę większej ich 
liczbie. Stanowisko nauczyciela „z wolnym pomieszkaniem, opałem i światłem” 
w miasteczkach galicyjskich oferowano za około 300 reńskich rocznie. Spotyka się 
ogłoszenia, że cesarz, „z prywatnej szkatuły”, obdarowuje jednorazowo szkołę, 
gminę czy instytucję kwotami np. 100, 200 czy 300 guldenów. natomiast za raso-
wego konia-„stadnika” płacono ponad 90 000 guldenów. Według kursu weksli 
galicyjskie 500 guldenów, czyli 500 złotych reńskich (mniej więcej 1000 koron), 
miało wartość około 608 rosyjskich rubli srebrem 40. Za druk Pana Wołodyjowskie-
go w „Czasie” od czerwca 1887 do maja 1888 Sienkiewicz otrzymał – według relacji 
w liście do Janczewskiej z 14 Vi 1888 – „razem 2000” guldenów, czyli jakby cztery 
premie z fundacji kochmana 41. 

moja hipoteza powstania „daru Wołodyjowskiego” jest taka: w czerwcu 1888 
we Lwowie przyznano Sienkiewiczowi drugą (choć – powtórzmy – dla niego chyba 
pierwszą, jaką dostał!) nagrodę z fundacji Franciszka kochmana za Trylogię. Sumę 
500 reńskich wysłano na adres pisarza do Warszawy, Godlewski w połowie lipca 
1888 przesłał je do Sopotu.

Lwowska nagroda, o której prasa warszawska informowała skąpo i niedokład-
nie, zrobiła chyba większe wrażenie na związanym z Sienkiewiczem warszawskim 
środowisku literackim, które bez wątpienia odczuło pewną konfuzję z powodu 

39 S. L a m  („Przegląd Powszechny” 1920, t. 145/146 ákwiecieńñ) w dość krytycznej recenzji tej po-
wieści wyraża przekonanie, że została ona napisana na zamówienie. nie precyzuje, czyje, ale 
chyba dla pieniędzy: „niestety, ta pokusa coraz to bardziej uwodzi dziś pisarzy polskich, zdanych 
na łaskę losu lub opiekę zawsze platoniczną i idealną... ministerstwa kultury i Sztuki”.

40 „Gazeta Losowań Papierów Publicznych” 1888, s. 6.
41 S i e n k i e w i c z, list do Janczewskiej, z 14 Vi 1888, s. 536.
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„niedocenienia” ulubionego pisarza i redaktora drugą lokatą, niż na samym auto-
rze Trylogii. mówiono może: „Lwów przyznał druga nagrodę z fundacji jakiegoś 
kochmana naszemu redaktorowi, naszemu warszawskiemu autorowi, naszemu 
stałemu współpracownikowi..., a my???” i najwyraźniej postanowiono ufundować 
solidną nagrodę, na którą złożyli się prawdopodobnie majętni bracia Górscy: Lu-
dwik, przyjazny Sienkiewiczowi i hojny, oraz konstanty i jego żona Julia z Golicynów, 
może z honorarium za właśnie wydaną w krakowie, politycznie niebezpieczną 
w Warszawie, publikację Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki [...] − tak, 
aby powstała ta okrągła suma 15 tys. rubli srebrem od „michała Wołodyjowskiego”, 
narysowana w obłoczku przez Lentza. Sprawa wymagała dyskrecji i taktu zarówno 
ze względu na Sienkiewicza, jak i na sytuację polityczną w Warszawie, rządzonej 
przez małżeństwo marii andriejewny i Josifa Władimirowicza Hurków. tę składkę 
na „dar Wołodyjowskiego” musiano zdeponować w banku warszawskim na kilka 
miesięcy przed grudniowym listem Sienkiewicza, bo 11 ii 1889 do akademii Umie-
jętności w krakowie trafiło „15.750 nom. warsz.”, czyli dodatkowo 750 rubli pro-
centów jako kapitał żelazny fundacji im. marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej. 

ale czy sprawa obłoczka ma jakiś związek z samobójczą śmiercią pana Woło-
dyjowskiego w kamieńcu Podolskim i... pana Franciszka (kochmana) we Lwowie 
roku 1866 z powieści Zbierzchowskiego − może kiedyś się okaże, a może pozostanie 
w anegdocie literackiej. 

a b s t r a c t

DoBroSłaWa ŚWierCZyŃSka institute of Literary research of the Polish academy  
of Sciences, Warsaw

SienkieWiCZ, “WołoDyJoWSki’S GiFt” anD FranCiSZek koCHman’S FoUnDation

the article, mainly based on multivolume edition of Henryk Sienkiewicz’s Listy (Letters) prepared by 
maria Bokszczanin, recollects a real and anecdotal history of two financial rewards which the writer 
received after completing his Trylogia (The Trilogy) in the year 1888: the first – an insignificant one, 
amounting to 500 austro-Hungarian guldens, a “bonus” from the Lviv organisation, so-called Franciszek 
kochman’s Foundation paid in June and of which Sienkiewicz biographers knew very little, and the 
second, referred to as “Wołodyjowski’s gift,” a sum of 15,000 rubles in silver, which awaited the writer’s 
arrival to Warsaw in December that year. the second reward incited research and anecdotes con-
nected with a few figures, mainly with maria Czosnowska of the Hołowińscy, and was most probably 
(since conclusive evidence was not found) founded largely by konstanty and Ludwik Górscy, i.e. Warsaw 
literary and financial community, troubled by the second place given to Sienkiewicz in kochman com-
petition in Lviv. the author of the article also collects pieces of information on Franciszek kochman’s 
foundation for Polish writers. 
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WOJCIECH SZTABA Herrenberg

Z LEKTUR BUNGA: GABRIELE D’ANNUNZIO, „ROZKOSZ” („IL PIACERE”)

Autor powieści Rozkosz w następujący sposób charakteryzuje warsztat twórczy 
swojego bohatera:

Dla przejścia z jednego sonetu do drugiego trzymał się jednej nuty, podobnie jak w muzyce przechód 
z jednej tonacji w drugą jest przygotowany przez akord septymy, w którym się utrzymuje nutę zasad-
niczą, ażeby z niej uczynić władającą w nowej tonacji. [R 165] 1 

Tak powstają powieści, wiersze, obrazy. 
Jan Błoński pisał: „Bohaterowie Witkacego przeszli jakby wprost od lektury 

Wilde’a, Baudelaire’a i de Quinceya do Nietzschego” 2. Jan Gondowicz z kolei w swo-
ich esejach o wszechpotężnej Bibliotece poświęcił wiele uwagi księgozbiorowi Wit-
kacego; ostatnio wydobył dzieło Jeana Lorraina, Monsieur de Phocas 3, które w wir-
tualnym regale autora 622 upadków Bunga mogło stać obok Na wspak Jorisa-
-Karla Huysmansa i Portretu Doriana Graya Oscara Wilde’a.

Jeszcze jedna powieść, bez wątpienia należąca do lektur Witkacego, zasługuje 
na uwagę – książka-legenda tamtych burzliwych, Bungowych lat, z polskim tytułem 
odpowiednim dla pożądanych, oczekiwanych i poszukiwanych psychofizycznych 
napięć kierunkowych: Rozkosz!

Il piacere, utwór wydany w 1889 roku, to pierwsza powieść Gabriele D’Annun-
zia. 26-letni pisarz miał już za sobą początek wielkiej kariery (w tym wieku był 
również Witkacy, pisząc historię Bunga). Mając 15 lat, wydał pierwszy tomik wier-
szy, kolejne wzbudziły zachwyt czytelników. 

Olbrzymie powodzenie wytworzyło wokół młodego poety gorącą atmosferę życiowych upojeń i sza-
łów. „Pochwały upajały mię – pisze sam o tej epoce życia swego. – Zgłodniały uciech, użycia łaknący, 
rzuciłem się z całą krewkością młodości w objęcia życia. Wszystkie drzwi stały mi otworem – od tryum-
fu biegłem do tryumfu, poza siebie się nie oglądając. Popełniałem błąd za błędem, rzucałem się w ty-
siące otchłani. Rodzaj afrodytycznego szału mię ogarnął” 4.

1 W ten sposób odsyłam do: G. D ’ A n n u n z i o, Rozkosz. Przeł. J. R u f f e r. Lwów 1906, s. 165. 
Liczba po skrócie wskazuje stronicę. Pierwodruk oryginału: Il piacere. Milano 1889. Dostępny na 
stronie: https://archive.org/details/ilpiacere00dangoog (wyd. 7: 1894).

2 J. B ł o ń s k i, Od Stasia do Witkacego. Kraków 1997, s. 65.
3 J. G o n d o w i c z, Upadek rozpatrywany jako jedna ze sztuk pięknych. W: Paradoks o autorze. 

Kraków 2011, s. 114–121.
4 T a d e u s z  S. [właśc. T. K o n c z y ń s k i], Gabriele D’Annunzio. „Teka”. Czasopismo poświęcone 

sprawom młodzieży szkół średnich i wyższych, 1899, nr 3, s. 88 (dokończenie w nrze 4). Tadeusz S. 
to Tadeusz K o n c z y ń s k i, autor entuzjastycznego artykułu Gabriel D’Annunzio w lwowskim 
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Pierwsze polskie tłumaczenie powieści było drukowane w odcinkach od stycznia 
do maja 1896 jako dodatek literacki do warszawskiego „Przeglądu Tygodniowego”, 
a rok później ukazało się jako książka 5. Tytuł, Dziecko rozkoszy, pochodził z prze-
kładu francuskiego L’Enfant de volupté. Georges Hérelle, francuski tłumacz, ku 
zrozumiałemu niezadowoleniu D’Annunzia 6, pozwolił sobie na poprawki, zmieniając 
kompozycję, cenzurując i dokonując skrótów, i tę właśnie okaleczoną wersję prze-
łożyła z francuskiego Aleksandra Callier. W roku 1906 tłumaczenie to zostało po-
nownie wydane we Lwowie, równolegle z nowym, zatytułowanym Rozkosz, dokona-
nym z włoskiego oryginału przez Józefa Ruffera 7. Witkacy mógł poznać Ruffera na 

„Słowie Polskim” (1898, nr 37), opublikowanego potem także w warszawskim „Przeglądzie Tygo-
dniowym” (1898, nr 20. Przedruk w zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. 
M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a. Wyd. 2, rozszerz. Wrocław 1977. BN I 212). Za swoje poglądy 
o D’Annunziu został Konczyński zaatakowany przez S. S z c z e p a n o w s k i e g o  w artykule De-
zynfekcja prądów europejskich, zamieszczonym w „Słowie Polskim” (1898, nr 40, s. 1. Przedruk 
w zb.: jw.). Szczepanowski pisze w nim o „zbałamuceniu młodego Polaka” – „przecież rodzice dali 
mu symboliczne imię Tadeusz, imię Rejtana i Kościuszki, a nazwisko kończy się na -ski” (s. 64). 
Stąd ironiczny inicjał Konczyńskiego: S.[ki]. Zob. też na stronie: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
docmetadata?id=184124&from=publication (dostęp: 9 XI 2016).

5 G. D ’ A n n u n z i o, Dziecko rozkoszy. Przeł. A. C a l l i e r. Warszawa 1897. Egzemplarz na porta-
lu Rosyjskiej Biblioteki Cyfrowej: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004447100/viewer/ 
(dostęp: listopad 2015).

6 Zob. J. S z y m a n o w s k a, Refleksje na marginesie polskich przekładów „Trionfo della morte” 
Gabriela D’Annunzia. „Italica Wratislaviensia” nr 1 (2010), s. 66.

7 D ’ A n n u n z i o, Rozkosz. U dołu ostatniej stronicy widnieje informacja: „Tłumaczono we Florencji 
od stycznia do połowy kwietnia 1905”). Książka ukazała się w Księgarni Polskiej B. Połonieckiego 
wraz z dwiema innymi powieściami D’Annunzia z cyklu Romanse Róży (I romanzi della Rosa): 
Niewinny i Tryumf śmierci (obie w przekładzie L. Staffa). Kompozycja polskiej wersji Rozkoszy 
odpowiada kompozycji oryginału, Ruffer zrezygnował jedynie z podziału na cztery księgi i wprowa-
dził ciągłą numerację rozdziałów (I–XVI). O tłumaczeniu tym pisał W. J a b ł o n o w s k i  („Książka”. 

Włoskie i dwa polskie wydania Il piacere
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Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1908–1910. W tym czasie studiował 
rysunek w szkole Józefa Mehoffera, a Ruffer rzeźbę w szkole Konstantego Laszczki, 
do której uczęszczał również Włodzimierz Konieczny, przyjaciel Witkacego. 

Powieść wzbudziła wielką kontrowersję i doprowadziła do polaryzacji stanowisk 
w polskim środowisku artystycznym. W artykule we lwowskim „Słowie Polskim” 
(1898, nr 37) Tadeusz Konczyński określił twórczość D’Annunzia jako „potężny 
duch odrodzenia”, co spowodowało ostrą reakcję starszych krytyków, Stanisława 
Szczepanowskiego i Mariana Zdziechowskiego, dla których włoski pisarz („skoń-
czony cygan” produkujący „wymioty zepsutego żołądka”) był przykładem dekaden-
cji nowej literatury, którą należy radykalnie uzdrowić, dokonując „dezynfekcji 
prądów europejskich”, jak zatytułował swój artykuł Szczepanowski. Ostra polemi-
ka wokół twórczości D’Annunzia, określona później jako „walka młodych ze stary-
mi”, doprowadziła do wykrystalizowania się nowego ugrupowania, nazwanego przez 
Artura Górskiego „Młodą Polską” 8. 

W atmosferze wojowniczej retoryki powieść dotarła do Zakopanego, i to w obu 
wydaniach, dostępnych w Czytelni Zakopiańskiej. Czytelnia posiadała także dwie 
pozostałe powieści D’Annunzia z cyklu Romanse Róży: Niewinny i Tryumf śmierci. 
Jednak tylko Rozkosz pozostawiła wyraźny ślad w zakopiańskim środowisku Wit-
kacego: w liście Leona Chwistka, w którym zwraca się on do przyjaciela „Kochany 
Dorianie d’Ugenta” 9. Zjednoczone w jednym nazwisku spotykają się tu dwie lite-
rackie inspiracje Witkacego: Portret Doriana Graya (polskie tłumaczenie: 1905) 
i Rozkosz. Ugenta to nazwisko głównego bohatera powieści, w pełnym brzmieniu: 
hrabia Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta (Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta). 
W powieści pojawia się on jako Andrea, Andrea Sperelli, tylko przez księżną Feren-
tino zwany po prostu „Ugenta”. Po latach to nazwisko zabrzmi echem, lekko zmie-
nione, w dramacie Witkacego – jako Ojciec Ungnenty, postać w Gyubalu Wahazarze. 

Konczyński w artykule o D’Annunziu opublikowanym (pod pseudonimem Ta-

Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej, 1906, s. 234): „Powieść D’Annunzia została 
starannie przełożona przez poetę Ruffera, a były tu stronice przeniknięte lotną poezją, pisane ję-
zykiem wytwornym. Przekład nie popsuł tego wszystkiego”. Rozkosz nie została już więcej wzno-
wiona (egzemplarze tego tłumaczenia znajdują się w Bibliotece Narodowej w Warszawie i w Biblio-
tece Śląskiej w Katowicach). 

 Józef R u f f e r  (1878–1940) – poeta, tłumacz, malarz, rzeźbiarz. Przyjaciel Staffa, należał do lwow-
skiej grupy Płanetnicy (m.in. Staff, Ortwin, Kasprowicz, Irzykowski, Pautsch, Sichulski). Studiował 
filozofię we Lwowie i rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1912–1920 prze-
bywał w Paryżu. W roku 1935 został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Aka-
demii Literatury. Tłumaczył z angielskiego, włoskiego i francuskiego teksty o malarstwie, m.in. 
o Burne-Jonesie, Rembrandcie, Rubensie, 2 tomy Historii malarstwa H. Macfalla (sztuka wenecka, 
flamandzka i niemiecka), o technice akwaforty, Myśli G. Leopardiego (1909). Biogram na portalu 
„Cracovia–Leopolis”, na stronie: http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=2231 
(dostęp: 9 XI 2016). 

8 Przebieg tej dyskusji dokumentuje P o d r a z a - K w i a t k o w s k a  w cytowanej antologii Programy 
i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, w rozdz. Konflikt: „młodzi” – „starzy”. Tu m.in. przedru-
ki artykułów T. Konczyńskiego, S. Szczepanowskiego, L. Szczepańskiego, M. Zdziechowskiego oraz 
A. Górskiego. Zob. też S z y m a n o w s k a, op. cit., s. 64–65.

9 List niedatowany (1907–1910), cytowany w: K. E s t r e i c h e r, Leon Chwistek. Biografia artysty 
(1884–1944). Kraków 1971, s. 36. Być może, Chwistek chciał tym podwójnym imieniem dotknąć 
przyjaciela, rywala na polu literackim, wypominając mu źródła jego powieści. 
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deusz S.) w dwóch numerach „Teki” w 1899 roku podaje streszczenie powieści. Oto 
jego obszerne fragmenty, dające wgląd w recepcję utworu w tamtym czasie: 

Na tle życia najwyższych sfer arystokracji rzymskiej [D’Annunzio] odmalował w niej [tj. w powieści] 
rozkosz z całą jej nędzą, zepsuciem, subtelnością deprawacji i okrucieństwa, [...] na cudownie utkane, 
świetliste, migocące lazurowymi blaskami tło rzucił postacie dwóch kobiet: księżnej Heleny Scerni 
z tajemniczymi ustami kobiecych postaci Leonarda da Vinci i Donny Marii, czystej, słodkiej, dumnej 
wsłuchanej w tajemnicze szepty przepojonych wonią powiewów letniej nocy, przynoszące jej przeczucie 
nowej miłości, przed którą jej biedna dusza drży i trwoży się. Główny bohater powieści, młody dwudzie-
stoletni Andrzej hrabia Sperelli-Fieschi d’Ugenta, jest jedynym potomkiem magnackiego rodu Sperellich, 
noszącego w tradycji wielką kulturę umysłową i estetyczną. Ojciec wpoił w niego zasadę, że „trzeba 
urabiać własne życie, jak się urabia dzieło sztuki” i że „należy za każdą cenę zachowywać zupełną wol-
ność nawet w upojeniu. Habere non haberi, taką jest reguła człowieka intelektualnego”. Zasady te, obok 
innych podobnych, weszły mu w krew, zabijając siły moralne i energię charakteru na korzyść wysoce 
wyrobionego estetyzmu. 

[...] Chciwy wrażeń, wrzący młodością, rzuca się w życie po rozkosz – wydziera mu ją – przechodzi 
od jednej do drugiej, ale każdą urabia w dzieło sztuki życiowego artyzmu. Mimo to i on nosi w sobie 
niezadowolenie niezaspokojonego ideału. Poeta, artysta, cały nasiąknięty sztuką tworzy dla swej miło-
ści ramy piękna, ubiera ją w estetyczne akcesoria, rytując akwaforty, piękne nagie kształty ciała kobie-
ty kochanej. Kiedy Helena rzuca go, by bogatym zamążpójściem ocalić się od ruiny, rozpoczyna się dlań 
ponownie życie pełne uciech, tryumfów, kobiet, w jednej chwili zdobywanych i natychmiast dla innych 
rzucanych – dnie pełne gorączki zmysłowego szału, zakończone wreszcie śmiertelną raną, otrzymaną 
w pojedynku. 

Nad brzegiem morza, w pięknej Schifanoi, gdzie Andrzej po ciężkiej chorobie przebywa, następuje 
nowy okres – okres oczyszczenia. Jakiś powiew mistycznego liryzmu ogarnia mu duszę. W miejsce 
pogańsko pięknej Heleny wstępuje Maria, cudna prerafaelitka, chrześcijanka z duszą pełną gotyckich 
strzelistości, wyniosła i czysta, z głową uginającą się pod ciężarem włosów, uśmiechem bolesnym na 
ustach. Maria jednak ucieka przed miłością. 

Spotykają się w Rzymie, gdzie bawi i Helena. [...] Obie kobiety teraz w nim walczą; obraz jednej 
zaciera drugą, stosownie do nastroju i tła chwili. I raz w cudowną noc księżycową, wśród świateł roz-
sianych po śniegu, okrywającym wszystkie przedmioty, Andrzejowi, oczekującemu przed pałacem 
Barberinich na schadzkę przyrzeczoną przez Helenę, zjawia się w jego wyobraźni wizja tamtej – gdy 
wśród milczenia i nadprzyrodzonej i olśniewającej białości idzie ku niemu „Candida super nivem”, by 
mu się ofiarować, a wszystkie przedmioty dokoła zdają się mówić „Ave” jej przechodowi. Tej nocy księ-
życowej i ośnieżonej Maria zwyciężyła. Helena nie przyszła, a poeta przejeżdżając później popod domem 
Marii, rzuca jej w hołdzie pęk białych róż na śnieg. Helena nie chce wrócić do dawnych wspomnień, 
znalazła sobie następcę. Andrzej pragnie ją odzyskać przez Marię. Rozpoczyna więc podwójną grę, wikła 
się w tysiące błędów, popełnia mnóstwo niskich podłości. Maria wreszcie pokonana, z duszą bezpamięt-
nie zagarniętą wielkim uczuciem, oddaje mu się – na to, by w uścisku usłyszeć nagle wymówione imię 
tamtej i ujrzeć, jakby przy nagłym oślepiającym błysku to wszystko, czym żyła, zapadające się w otchłań 
kłamstwa. Zdruzgotana, w jednej chwili odchodzi w milczeniu. Autor kończy powieść dziwnym wrażeniem 
jakiegoś wielkiego ciężaru i niemal fizycznego ucisku. W parę dni odbywa się licytacja w domu Marii. 
Mąż jej schwytany na fałszywej grze, umknął. Andrzej idzie tam jeszcze raz, wiedziony instynktem 
ciekawości, i zakupiwszy parę przedmiotów ucieka umęczony. Wracając, spotyka na schodach pałacu 
tragarzy. „Wszedł. – Ponieważ szafa zajmowała całą szerokość, nie mógł przejść. Postępował pomału, 
ze stopnia na stopień, aż do swoich drzwi”. 

„Il piacere to dziwna książka – mówi D’Annunzio o swym dziele – całkiem sztuką przesiąknięta: 
złożyłem w niej tak, by je z siebie zrzucić, całe me władztwo nad formą i barwą i całą mą subtelność”. [...] 

[...]
[...] Wystarczy w którymkolwiek miejscu książkę otworzyć, by natrafić na ustępy cudne, dziwne, 

jakich się nigdy nie spotykało. 
U D’Annunzia nie ma właściwie realnych opisów – są tylko impresje, przetworzone w poetyczne 

obrazy, odziane w porównania, jakie tylko w mowie wiązanej się znajdują. Aby dać pojęcie o rodzaju 
tego stylu, wystarczy opis owej nocy śnieżnej, w której Andrzejowi zjawia się wizja Marii witana mistycz-
nym kantykiem. 
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„Nad Rzymem tej pamiętnej nocy lutowej błyszczała bajeczna pełnia księżycowa jasności nigdy nie 
widzianej. W niezmiernym blasku wszystkie przedmioty zdawały się istnieć istnieniem marzenia, zda-
wały się mieć kształty niedotykalne, meteoryczne, zdawały się być widzialne z dala przez fantastyczne 
promieniowanie swych konturów. Śnieg pokrywał kraty, skrywał żelazo, tworzył dzieła koronkarskie, 
delikatniejsze i lżejsze od filigranu, a kolosy odziane bielą podtrzymywały je tak, jak dęby podtrzymują 
tkaniny pajęcze” 10.

Ars vivendi

Andrea ma 21 lat, gdy umiera mu ojciec. Pod koniec powieści ma lat 25, czyli uro-
dził się w 1862 lub 1863 roku, tym samym co D’Annunzio. Od roku 1884 mieszka 
w Rzymie i do wiosny roku następnego przeżywa najwyższe rozkosze ze swą ko-
chanką, Eleną. W roku 1884 ukazuje się powieść Huysmansa Na wspak.

Andrea mieszka w rzymskiej rezydencji przy Piazza della Trinità dei Monti, 
w Palazzo Zuccari, wybudowanym przez malarza i teoretyka sztuki Federica Zuc-
cariego. Wiemy również, gdzie mieszkali inni bohaterowie powieści, dokładna to-
pografia Rzymu jest ważną częścią narracji, wiemy, jakimi ulicami Andrea chodzi 
lub jeździ powozem, znamy jego drogę do domu i drogę do jego kochanek. (Czy 
Witkacy czytał pierwsze polskie wydanie powieści jeszcze przed swoimi podróżami 
do Włoch w 1904 i 1905 roku?)

Pałac ukrywa w sobie subtelną aluzję pisarza – nigdy wprost nie wypowiedzia-
ną, niewyjawioną, ale oczywistą dla historyka sztuki, obeznanego z manierystycz-
ną architekturą Rzymu. W fasadzie od via Gregoriana znajduje się główna atrakcja 
budynku, portal prowadzący do ogrodu, ukształtowany w formie maszkaronu, 
wielkiej otwartej paszczy, jakby paszczy Lewiatana prowadzącej do piekła. Podob-
ną spotkać można w tajemniczym, baśniowym ogrodzie w „świętym lesie” w Boma-
rzo. Witkacy w trakcie pobytu w Paryżu w 1908 roku widział z pewnością podobny 
portal, pochodzący już z czasów Il piacere, prowadzący do kabaretu L’Enfer przy 
bulwarze Clichy 53.

W pałacu Zuccari rezydowała przez jakiś czas królowa Marysieńka Sobieska. 
Potem pałac podzielono na apartamenty, w których mieszkali słynni artyści i ucze-
ni, jak Joshua Reynolds, Johann Joachim Winckelmann i Jacques-Louis David. 
I hrabia d’Ugenta, który swą siedzibę urządza jak mieszkanie artysty, w scenogra-
fii odpowiedniej do życia estety 11. Andrea nie wchodzi wprawdzie do siebie przez 
bramę od via Gregoriana, niemniej, przy każdym jego wejściu i wyjściu – jego czy 
odwiedzających go kochanek – pamięta się o dantejskiej bramie, o maszkaronie: 
„Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”.

Od pierwszych scen powieści („Rok konał bardzo łagodnie”, R 1) można się 
domyślić, że życie nieuchronnie zaprowadzi Andreę do upadku, kierując go ku 
kolejnym miłostkom, reżyserowanym przez czułego estetę, doskonalącego na nowych 
doświadczeniach zmysły i intelekt, których zadaniem jest potęgowanie przyjemno-
ści. Czasem niepokoi go ta powierzchowna egzystencja artysty życia i konesera, 

10 T a d e u s z  S., op. cit., nr 3, s. 90–92. 
11 O siedzibach estetów, jak Des Esseintesa w powieści Na wspak Huysmansa, zob. W. S z t a b a, 

Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1982, rozdz. Dom artysty. 
Również D’Annunzio posiadał swój „dom artysty” – Villa Vittoriale nad jeziorem Garda. 
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Feliks Michał Wygrzywalski, Dom, w którym się  
mieściła ambasada polska w Rzymie,  

t.z. „Casa del Sobieski”, ok. 1900.
„Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 49

(Palazzo Zuccari, fasada wychodząca na Piazza  
della Trinità dei Monti)

Palazzo Zuccari, Rzym, 1590.
Wejście od via Gregoriana

Foto: Sailko, Wikipedia, licencja Creative-Commons

Paryż, kabaret L’Enfer przy bulwarze Clichy, 1896
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któremu brak woli i zasad moralnych, co kompensowane jest wytrawnym wyczuciem 
estetycznym. (Ciekawe, co sądziłby ojciec, Stanisław Witkiewicz, o bohaterze po-
wieści: czy nie ostrzegał syna w listach przed takim właśnie brakiem charakteru? 
Czy problem Andrei nie byłby w oczach ojca problemem Stasia – Bunga?) Niejed-
nokrotnie Andrea zastanawia się nad własną marnością i jej przyczynami, ma wstręt 
do siebie, pogardę, uczucie pustki, cierpi, ale nie jest w stanie zmienić się, nie ma 
woli, odwagi zerwać ze swoim dotychczasowym życiem i to doprowadza go do roz-
paczy – oraz do szukania zapomnienia w kolejnych przygodach. 

Zapewne ojciec Andrei nie tak wyobrażał sobie realizację swojej maksymy: 
„Trzeba t w o r z y ć  własne życie, jak się tworzy dzieło sztuki. Trzeba, żeby życie 
człowieka mądrego było jego dziełem. W tym leży wszelka wyższość” (R 37). Wycho-
wany przez ojca „bez zastrzeżeń i ograniczeń pedagogów” (R 36), Andrea tak aran-
żuje siebie, swoje życie, otoczenie, kontakty z ludźmi, swoje miłości, jakby układał 
sonet, malował obraz, pisał dramat, i projektował do niego scenografię – wnętrza, 
przedmioty, obrazy w tle, oświetlenie, nawet krajobraz i pogodę. „Potem wstał [...], 
by zobaczyć w lustrze, czy twarz jego była bladą, czy odpowiadała chwili” (R 11).

Liczne przygody miłosne służą Andrei do doskonalenia techniki przyjemności. 
Wybiera on kobiety albo o złej reputacji, albo przeciwnie – o dobrej, by móc je zepsuć 
(jedna z jego kochanek była uprzednio kochanką malarza o znaczącym w tym kon-
tekście nazwisku: Adolphus Jeckyll). Stosunek bohatera do Eleny i do Marii, jego 
dwóch wielkich miłości, różni się właściwie tylko w sposobie inscenizacji, w scena-
riuszu, w scenografii tła, jakie komponuje dla miłosnych spotkań w mieszkaniu 
w Palazzo Zuccari. „Dlatego też dom jego był doskonałym teatrem, a on był ogrom-
nie zręcznym reżyserem” (R 14). Do miłości z Eleną należy ogień na kominku, kwia-
ty, naczynia ze scenami mitologicznymi i z wierszami Owidiusza. Bladoniebieska 
kołdra wyszywana w znaki zodiaku i ze złotym słońcem pośrodku przykrywa jej 
nagie ciało. Elena to obraz miłości „ziemskiej”. Inne tło wybrał hrabia d’Ugenta dla 
uduchowionej, „niebiańskiej” miłości do Marii – przedmioty sakralne i sceny z życia 
Matki Boskiej zdobią teraz pokój uwodziciela. Ale chodzi o to samo – jego celem jest 
uwieść obie. I przeżyć, jeszcze raz, najwyższą przyjemność estety, przelotne spełnie-
nie, moment rozkoszy. 

Maksyma ojca Andrei, którą poleca synowi, „habere non haberi” – czyli posiadać 
i nie być posiadanym 12 – stanowi dewizę dandysów. Pochodzi od greckiego filozofa 
Arystypa, twórcy doktryny hedonizmu: „Jedynym dobrem jest przyjemność”. Sztu-
ka miłości uprawiana przez estetę to subtelna gra zmysłów i wyobraźni, w której 
nawet „zmysł dotyku wydoskonala się do tego stopnia, iż doznaje wrażenia bezpo-
średniego cielesnego zetknięcia” (R 21). Elena, stojąc przed obrazem Correggia, 
uśmiecha się jakby w obliczu objawienia: obraz ukazuje Danae w objęciu Zeusa, 
jawiącego się pod postacią ulotnej chmury, mgły (R 98). 

12 Zob. R 37: „Trzeba zachować za wszelką cenę wewnętrzną wolność, nawet w upojeniu. Oto reguła 
człowieka mądrego: Habere, non haberi”. Ale maksyma jest dwuznaczna. Arystyp z Cyreny, które-
mu się ją przypisuje, miał na myśli, zdaniem Diogenesa Laertiosa, by nie odmawiając sobie przy-
jemności mieć umiar, panować nad nią, nie być niewolnikiem swoich chęci. Arystypa z Cyreny 
uważa się za założyciela szkoły cyrenaików i hedonizmu, wedle niego jedynym dobrem jest przy-
jemność, stan ulotny, a jedynym złem – przykrość. 
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Scena pocałunków między Andreą i Eleną, pominięta w pierwszym polskim 
wydaniu, ilustruje kult uczucia wysublimowanego w wyobraźni: 

Czasami on, leżąc na wznak, zamykał powieki w oczekiwaniu. Ona, znając tę sztuczkę, schylała 
się nad nim dla pocałunku, z umyślnym ociąganiem. Tak kochanek nie wiedział, kiedy otrzyma poca-
łunek, który w swej dobrowolnej ślepocie niejasno przeczuwał. W tej minucie oczekiwania i niepewno-
ści wstrząsał jego członkami nieopisalny niepokój, w swym napięciu podobny do dreszczu człowieka 
skrępowanego, któremu grozi ogniste piętno. Kiedy nareszcie dotknęły go wargi, z trudem wstrzymywał 
okrzyk. [R 101] 

Jeszcze subtelniejszą grę próbuje prowadzić Andrea ze swoją kolejną kochan-
ką, Marią. Rysuje jej rękę, kunsztownie ułożoną na aksamicie. Napięcie podczas 
rysowania udziela się też modelce, nie rozumie ona jednak, dlaczego artysta, nagle 
wzburzony, zniecierpliwiony, odstawia na bok stojący na stole wazon z orchideami. 
Lord Henry tłumaczy w Portrecie Doriana Graya: „Wczoraj zerwałem orchideę do 
butonierki. Była przecudnie nakrapiana, czarowna jak siedem grzechów śmiertel-
nych” 13. A wiedeński modernista, Peter Altenberg, w roku 1903 zamieścił w reda-
gowanym przez siebie czasopiśmie „Die Kunst” fotografię kobiecej ręki, prowokując 
szyderstwa krytyki z powodu pars pro toto nagości 14. 

Gra zaczyna być niebezpieczna, kiedy materia „dzieła sztuki” tworzonego wprost 
w życiu staje się przedmiotem manipulacji. Andrea chce poprzez uczucie jednej 
kochanki zdobyć drugą. Nie tylko on uprawia tę grę, także Elena jest w niej mi-
strzynią: 

wnosiła w ludzką komedię pierwiastki najniebezpieczniejsze [...]. 
[...]

13 O. W i l d e, Portret Doriana Graya. Przeł. M. F e l d m a n o w a. Wyd. 2. Warszawa 1976, s. 201. 
14 Zob. A. B a r k e r, Telegramstil der Seele. Peter Altenberg – Eine Biographie. Wien–Köln–Weimar 

1998, s. 154: „Jesteśmy szczególnie ciekawi, jakie części ciała bosko utalentowanej pani Lisy Horn 
[...] zostaną w następnej kolejności udostępnione” (recenzja w „Neuer Wiener Journal”). 

Fotografia kobiecej ręki, zamieszczona w redagowanym przez Petera Altenberga  
wiedeńskim czasopiśmie „Die Kunst” (1903)
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[...] Chciała teraz zobaczyć, do jakich nowych sytuacji i do jakich nowych kombinacji i zdarzeń 
doprowadzi ją ta szczególniejsza gra. [...] Doszła do tego, iż zaczynała wierzyć w prawdę i szczerość 
kłamanego i przelotnego ruchu duszy; miała, rzekłbym prawie, halucynację uczuciową, jak inni fizycz-
ną. [R 294–295]

Kontakty Andrei z ludźmi takimi samymi jak on polegają na kłamstwie, fałszu, 
intrygach, wulgarne rozmowy o seksie przeplatane są aluzjami do wielkiej sztuki 
i literatury. Andrea, wybitny znawca nagości, bryluje w tym towarzystwie. W sce-
nach z życia dekadenckiej arystokracji przewija się korowód masek, przedstawia-
jących cynizm, egoizm, próżność i nicość: 

zdawało się mi wczoraj, żem szczery w uczuciu [...]. Nadto także dziś [...] przeżyłem wzniosłą chwilę 
liryczną [...]. Z tego wszystkiego nie ma śladu. Jutro, z pewnością, zacznę na nowo. Jestem kameleono-
waty, chimeryczny, niekonsekwentny, niestały. Wszelki mój wysiłek mający za cel jedność zawsze będzie 
daremny. Muszę zgodzić się na to. Moim prawem jest jedno słowo: NUNC.

[...]
[...] Każdy dzień był oszustwem, nikczemnością. [R 327–328]

Tylko raz, kiedy Andrea zostaje ciężko ranny w pojedynku, którego przyczyną 
stała się kolejna afera miłosna, następuje w jego powierzchownym życiu pauza, 
wydaje mu się, że jest bliski duchowemu odrodzeniu – „znalazłem Prawdę i Życie” 
(R 171). Ale i to ozdrowienie, pozorne i krótkie, było wizją estetyczną, a raczej eg-
zaltacją rekonwalescenta, zlepkiem pięknych, dalekowschodnich idei o jedności ze 
wszechświatem, o odrzuceniu pożądania („gwiazd nie pożąda człek”, R 149), idei 
wyczytanych u Schopenhauera, tat twam asi... Willa nad morzem, w której „odro-
dzenie” następuje, zwie się odpowiednio „Schifanoia”, czyli miejsce bez nudy! Po 
odrodzeniu nastąpi więc kolejny upadek – „nowa faza [...] nędzy moralnej” (R 327). 
Andrea osiągnie dno upadku, z którego więcej się nie podniesie. Elena upokarza 
go, odrzuca, proponując pieniądze na odwiedziny w burdelu. A jej mąż, Anglik, 
pokazuje mu swoje zbiory sztuki – krzywe zwierciadło jego własnych zbiorów, 
w którym piękno zmienia się w pornografię. 

Proszę patrzeć!... Proszę patrzeć!... Co za styl! Myślę, że żaden artysta nie dochodzi w studium 
ludzkiej fizjonomii do takiej głębi bystrości, do jakiej doszedł ten Redgrave w studium phallusa. 

[...] 
Były [to rysunki] straszne; zdawały się snem grabarza prześladowanego satyriazą; rozwijały się jak 

okropny taniec szkieletów i pryjapów; przedstawiały sto epizodów jedynego dramatu. [R 362]

Rysunki Fagassa, które Bungo ogląda w Paryżu, przedstawiają również „jakieś 
dziwne stwory o [...] monstrualnie rozrosłych lyngamach” (B 101) 15.

Powieść o artyście

Rozkosz to także Künstlerroman 16. Andrea pisze wiersze, rysuje i robi akwaforty. 
„Wszystek przesiąknięty i przepojony sztuką, nie stworzył jeszcze żadnego warto-

15 Tym skrótem odsyłam do: S. I. W i t k i e w i c z, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Oprac. 
A. M i c i ń s k a. Warszawa 1992. Dzieła zebrane. T. 1. Liczba po skrócie wskazuje stronicę.

16 Powieść o artyście (Künstlerroman) ma bogatą literaturę przedmiotu, z nowszych pozycji zob. np. 
P. V. Z i m a, Der europäische Künstlerroman. Tübingen und Basel 2008. Temat polskiej powieści 
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ściowego dzieła” (R 39). Do chwili, w której nagle odczuwa potrzebę tworzenia, 
a chwila ta przychodzi w czasie, kiedy miłość z Eleną jest najbardziej intensywna. 
Miłość pobudza jego wyobraźnię. Andrea pisze bajkę o Hermafrodycie 17, tragedię 
wierszem oraz wykonuje akwaforty z nigdy dotąd nie doznawaną przyjemnością 
i zadowoleniem. Sztuka staje się „jego upajającą dumą i dręczącą radością” (R 108), 
połączeniem zmysłowości i ducha, najwierniejszą kochanką: 

– Sztuka! Sztuka! – Oto Kochanka wierna, zawsze młoda, nieśmiertelna; oto Źródło czystej rozko-
szy, zabronione tłumowi, przyznane wybrańcom; oto kosztowny Pokarm, który czyni człowieka bogu 
podobnym. [R 159]

Ale Elena jest zazdrosna o sztukę – rywalkę, ogarnia ją smutek. Wkrótce opu-
ści Andreę. 

Akwaforta stanowi ulubioną technikę artystyczną hrabiego d’Ugenta, pociąga 
go opóźnione pojawienie się obrazu na papierze, jego odwrotność, silne doświad-
czenie materialności procesu twórczego, odczucie zmysłowości przy żłobieniu 
i trawieniu kwasem linii w metalowej płycie. Opisane są ostatnie grafiki, przedsta-
wiające „w dwu epizodach miłosnych dwa kształty piękności Heleny Muti” (R 104). 
Na jednym naga Elena śpi przykryta kołdrą ze znakami zodiaku, z głową na kra-
wędzi łóżka, włosy spływają na podłogę, ręka zwisa. Na pierwszym planie znajduje 
się patrzący na nią biały chart. Na drugiej akwaforcie Elena w dużej srebrnej 
szali, jak Wenus w muszli, pochyla się do stojącego przed nią psa (R 104–107). 
Dziwne napięcie wywołuje obecność tego zwierzęcego obserwatora, voyeura, repre-
zentanta wszystkich podglądaczy; przypomina wyznanie Akne o jednym z jej wiel-
bicieli: „Zwierzę wstrętne [...]. Chciałabym, żeby widział przez dziurkę od klucza, 
jak jestem z tobą. Wyobraź sobie, żeby on na nas patrzył” (B 280). 

Pod wpływem uczucia do Marii bohater Rozkoszy tworzy sonety, opis ich po-
wstawania układa się w swoistą ars poetica D’Annunzia. Przewodnią zasadę sta-
nowi forma – „wiersz jest wszystkim”, poprzez harmonię można „dotrzeć do Abso-
lutu [...]” (R 161–162). Umysł Andrei „był w swej zasadniczej istocie formalny. 
Bardziej niż myśl, kochał [on] wyrażenie” (R 103). Sperelli szuka napięcia w słowach, 
w obrazach. Dla poezji wybiera formę szczególnie trudną, stawiającą opór – sonet. 
Opisuje, jak prawie gotowy wiersz rozpada się pod wpływem mocnego, niepasują-
cego słowa, które zmusza do komponowania na nowo, i jak ukończony już wiersz 
daje ton następnemu (R 163–165). Marii pokazuje swoje rysunki, zebrane w opra-
wione w skórę teczki ze srebrnymi okuciami. W tych szkicach wedle obrazów wiel-
kich mistrzów, swoistym przeglądzie arcydzieł sztuki, Andrea starał się przedstawić 
kwintesencję twórczości każdego artysty – punctum saliens (R 221). 

Stan miłosnej euforii, inspirującej sztukę Andrei, nie trwa jednak długo: „jego 
prawem była zmienność; jego duch był niestały jak płyn; wszystko w nim prze-
mieniało się i przekształcało bez ustanku [...]” (R 284). Dewiza „habere non habe-

o artyście przedstawia A. M a k o w i e c k i  w pracy Młodopolski portret artysty (Warszawa 1971). 
Zob. też Z problemów prozy. Powieść o artyście. Red. W. G u t o w s k i, E. O w c z a r z. Toruń 2006.

17 Hermafrodyta i androgyne pojawiają się często w twórczości Witkacego. Zob. L. S o k ó ł, Witkacy 
i Strindberg: dalecy i bliscy. Wrocław 1995, rozdz. Hermafrodyta i androgyne. – T. B o c h e ń s k i, 
Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja. łódź 1994, podrozdz. Bungo jako hermafrodyta. 
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ri” odrzuca wszelkie przywiązanie, wszelką odpowiedzialność, kontynuację. Powieść 
kończy się mocnymi obrazami-metaforami porażki protagonisty. Wyposażenie 
mieszkania kochanki zostało wysprzedane na licytacji, Andrea wchodzi jeszcze na 
chwilę do pustych pomieszczeń, już bez salonowej dekoracji, bez kotar, bez tkanin 
– odsłonięte ściany pokryte są tanią tapetą, widać dziury i pęknięcia, robotnicy 
ściągają dywany, wzbija się kurz, ktoś śpiewa sprośną piosenkę. Wraca potem do 
domu, do pałacu Zuccari, akurat w momencie, w którym tragarze wnoszą zaku-
pioną przez niego na licytacji szafę. Idzie wolno po schodach za tragarzami, nie 
mogąc ich wyprzedzić (R 404–405). 

Podobnych obrazów jest w powieści wiele. Ma rację autor artykułu z 1899 roku, 
stwierdzając:

Wystarczy w którymkolwiek miejscu książkę otworzyć, by natrafić na ustępy cudne, dziwne, jakich 
się nigdy nie spotykało. 

U D’Annunzia nie ma właściwie realnych opisów – są tylko impresje, przetworzone w poetyczne 
obrazy, odziane w porównania, jakie tylko w mowie wiązanej się znajdują 18. 

Wśród nich sceny miłosne przedstawione jako dzieła sztuki wszystkich zmysłów 
oraz, zapowiadające już opisy Prousta, obrazy z życia arystokracji, w salonie, w te-
atrze, w kawiarni, na aukcji – demonstracje powierzchowności, zbytku, wulgarno-
ści i pustki, ukazane jednak nie bez pewnej nostalgii: 

Pod szarym potopem dzisiejszej demokracji, co marnie pochłania wiele pięknych i rzadkich rze-
czy, znika powoli także owa szczególna klasa starej szlachty włoskiej, w której utrzymywała się żywo 
z pokolenia na pokolenie pewnego rodzaju rodzinna tradycja wybornej kultury, wytworności i sztuki. 
[R 34]

Kompozycja pierwszej powieści miała na celu zwrócić uwagę czytelnika: „zło-
żyłem w niej [...] całe me władztwo nad formą i barwą i całą mą subtelność” 19. 
D’Annunzio nie prowadzi linearnej narracji, zaczyna opowieść od środka, wraca, 
kluczy. W pewnym momencie „pamiętnik Marii” przejmuje główną rolę, historia 
cofa się, w retrospekcji poznajemy wydarzenia w innej perspektywie. (Jak bardzo 
tego rodzaju strategia mogła irytować współczesnego odbiorcę, świadczy decyzja 
francuskiego translatora, a za nim polskiej tłumaczki, żeby narrację „wyprostować”, 
uporządkować wedle chronologii wydarzeń!) Wielokrotnie opowieść zatrzymuje się, 
ustępuje miejsca innej materii literackiej – poetyckim utworom Andrei i opisom 
jego akwafort. Autor Rozkoszy jest mistrzem ekfrazy, ukazuje świat wyobraźni 
swego protagonisty, co nadaje napięcie kolejnym obrazom. Często D’Annunzio 
wprowadza muzyczne, rytmiczne elementy, wzmaga i zwalnia tempo. Andrea roz-
poznaje w głosie Marii ton głosu Eleny, jakby zapowiadając na sposób muzyczny 
przetworzenie jednego motywu w drugi. Sekwencja wiodąca do pojedynku rozwią-
zana jest rytmicznie. Tempo wzrasta, zdarzenia zagęszczają się, Andrea bierze 
udział w wyścigach konnych, wygrywa – i przegrywa następnie pojedynek ze swo-
im rywalem. 

18 T a d e u s z  S., op. cit., s. 91.
19 Cyt. jw.
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Bungo i Andrea

Bungo w czasie burzliwego romansu z Akne ma 22 lata (przeliczywszy na wiek au-
tora 622 upadków, historia dzieje się w 1907 roku). W tym wieku był też Andrea 
u szczytu swoich erotycznych podbojów. Akcja Rozkoszy toczy się w latach 1884–
1887. W lutym 1885 urodził się Witkacy. W marcu tegoż roku Elena opuściła Andreę. 

622 upadki Bunga nie są naśladownictwem Rozkoszy. Ale bez wątpienia jej 
duch był obecny w momencie narodzin powieści Witkiewicza – wskazuje na to 
przedstawiony tu przegląd tematów, motywów i sposobów ich formalnego ujęcia. 
Dyskusja wokół dzieła D’Annunzia zapewne wpłynęła na projekt twórczy młodego 
Witkiewicza, na jego wybór, po której stronie się opowiedzieć 20. W jego pierwszej 
powieści po przeczytaniu Rozkoszy widzieć można zamiar napisania tekstu podob-
nego do „skandalicznej” książki włoskiego autora, tej manifestacji i symbolu nowej 
literatury. W tym znaczeniu 622 upadki Bunga były gestem przystąpienia do pro-
gramu nowej sztuki i określeniem własnej pozycji wśród młodych artystów. W ty-
tule powieści brzmi protest, parodia wzniosłości, nadużywanej przez krytyków 
D’Annunzia, takich jak Marian Zdziechowski, który w artykule Płazy a ptaki zbu-
dował metaforę ducha człowieka jako wysoko szybującego orła i z obrzydzeniem 
pisał (mając na myśli odczucia przy lekturze Rozkoszy): „i dlatego właśnie unikamy 
widoku robaka, bo czujemy w nim symbol upadku i niemocy ducha, grzęznącego 
w materii” 21. Stąd też przekorność tytułu wobec egzaltowanej retoryki: cóż tam 
jeden upadek – przedstawię wam ich 622! 22

Można doszukać się wyraźnych pokrewieństw w detalach. Koń, na którym 
rywal Andrei przegrywa wyścig, nazywa się Brummel, jak baron Brummel, przyja-
ciel Bunga. Domy odwiedzane przez Bunga to nie zwyczajne wille czy mieszkania, 
ale na wzór pałaców rzymskich nazywają się dumnie: „pałac Brummel”, w którym 
mieszka baron Brummel z matką i siostrą (wzorem była zakopiańska „Adasiówka”, 
gdzie Chwistkowie prowadzili sanatorium), i „pałac Birnam”, usytuowany w „sto-
licy”, czyli w Krakowie (zapewne mieszkanie pani Malinowskiej na 3 piętrze kamie-
nicy przy ul. Radziwiłłowskiej 19, a jego nazwa to anagram od „Bramin”, w którym 
ukryte zostały inicjały przyjaciela, Bronia Malinowskiego 23). Kobiety arystokratki, 
kochanki Andrei, to Donna Elena Muti i Donna Maria, kochanki zaś Bunga – Don-
na Zizi i Donna Querpia. Bungo (Witkacy) był, jak Andrea, wychowany „pod opieką 
ojca, bez zastrzeżeń i ograniczeń pedagogów” (R 36). Elena starsza jest od Andrei 
o 3 lata. „Jakiś ty młody!” (R 102), mówi do niego. Podobnie podziwia Bunga star-
sza od niego Akne: „Jesteś piękny, kocham cię!” (B 291). Scenę pocałunków opisał 
Witkacy krócej: „omal nie umarł z rozkoszy od jej szalonych perwersyjnych poca-
łunków” (B 280). Zmysłowy obraz Eleny przedstawionej na akwaforcie Andrei po-

20 W roku 1938 wspominał R. M u s i l  (Aus den Tagebüchern. Frankfurt am Main 1963, s. 157): 
„[Rozkosz była] jedną z pierwszych książek, przez które poznałem przed 40 laty »modernę«”. 

21 M. Z d z i e c h o w s k i, Płazy a ptaki. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, 
s. 88.

22 O tytule powieści zob. K. D a m a r, Rachunek Apokaliptyczny. Na stronie: http://www.witkacolo-
gia.eu/uzupelnienia/Witkacy_622.html (dostęp: listopad 2016).

23 Możliwa jest również inna interpretacja – niewykluczone, że Birnam jest odwołaniem do birnam-
skiego lasu w zakończeniu Makbeta.
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wtarza się jak echo w pozycji Akne leżącej na krawędzi łóżka, ze „zwisającą z brze-
gu łóżka głową, [...] a rozsypane, jasne jak len włosy jej spadały aż na podłogę” 
(B 433). Bungo wprawdzie nie ma takich środków jak Andrea, ale także urządza 
mieszkanie na przybycie kochanki – jako miejsce rozkoszy wybiera czarny dywan 
(B 361). 

Witkacy z pewnością zwrócił uwagę na wyszukany styl D’Annunzia i może 
nawet przejął od niego pewne środki, jak rozbudowane opisy przyrody, chcąc stwo-
rzyć nastrój i dodatkowe, symboliczne treści: „aby ukazać potworność ludzkich 
przeżyć na tle piękności natury” (B 8). Podobnie jak D’Annunzio używa intensywnych 
obrazów o dużym napięciu i sugestywności, minidramatów – czego przykładem  
scena na koncercie przy zgaszonym świetle czy ta ze zbliżającym się pociągiem 24. 
Są to migawkowe ujęcia, przerwy w narracji o własnym, silnym „napięciu kierun-
kowym”, dorównujące obrazom z Rozkoszy. Witkacy wynajduje dla nich nawet 
nową formę – buduje epizod z fragmentów rozmów chwytanych w przejściu, prze-
lotnie, na przyjęciu w pałacu Birnam – coś w rodzaju efektu teatralnej sceny sy-
multanicznej czy filmowej sekwencji kręconej „na jednym ujęciu”.

Witkacy, jak d’Annunzio, przerywa narrację przykładami twórczości Bunga, 
barona Brummela, Tymbeusza i Teodora Buhaja, przedstawiając różne modele li-
terackie w krzywym zwierciadle parodii czy pastiszu 25. Często opowiadane sny 
Bunga komentują wprawdzie zdarzenia w powieści, ale wprowadzają do narracji 
inną poetykę, bliską przytaczanym próbom literackim. Dużo miejsca zajmują opi-
sy dzieł sztuki – rysunków Bunga, akwafort Brummela (technika Andrei Sperelle-
go!) oraz oglądanych w Paryżu obrazów Fagassa. Również tutaj Witkacy przedsta-
wia różne modele sztuki, wśród których znajduje się także twórczość dzieci („alfa 
i omega twórczości”, B 17); na rysowaniu jak dziecko kończy Bungo swą działalność 
artystyczną. Opisy sztuki nie są tak szczegółowe jak ekfrazy D’Annunzia w Rozko-
szy. Powściągliwość jest celowa – Witkacy, jako krytyk sztuki wierny swym poglą-
dom, nie chce, by obrazy odczytywane były poprzez treść, poprzez anegdotę, która 
stopniowo przybiera jednak na sile, w miarę jak dekoracyjność ustępuje na rzecz 
ujmowania nie formy, ale pewnych „nie dających się ściśle zanalizować stanów” 
(B 85). Pod koniec powieści treść zwycięża, twórczość Bunga oddala się od deko-
racyjności, od formy, od sztuki – „pomysły jego były bardziej związane z realnymi 
sytuacjami w życiu, a przedstawiane w kompozycjach figury [...] stawały się coraz 
więcej zbliżone do karykatur znanych mu osobistości” (B 406). Takie obrazy łatwiej 
opowiedzieć, czego przykładem jest opis rysunku Bunga-Witkacego, Ten, który nie 
umiał się upomnieć, i jego protektor. Więcej dowiadujemy się o obrazach Fagassa 
i o apokaliptycznych, obfitujących w zdarzenia akwafortach barona Brummela, 
„przerażających bogactwem potwornych sytuacji i fantastycznością architektonicz-
nych i botaniczno-zoologicznych akcesoriów [...]” (B 368) – „Potworne pałace, wnę-
trza komnat o fantastycznych, nie przypominających żadnego znanego stylu ozdo-
bach, pełne były rycerzy, strojnych dam, lubieżnych megier i eunuchów [...]” (B 53); 
„Na horyzoncie ołowiano-sinym stał Gog i Magog [...]” (B 32). 

24 O kompozycji powieści i znaczeniu minidramatów pisałem w artykule Tło zmieszane z niczego. 
Problem nihilizmu u Witkacego („Przestrzenie Teorii” 2014, nr 21). 

25 Zob. B o c h e ń s k i, op. cit., rozdz. Twórczość powieściowych bohaterów.
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Witkacy włącza do powieści również pamiętnik pisany przez Bunga w formie 
18 listów do Akne, zawierający myśli i odzwierciedlający stany psychiczne dręczą-
ce go w związku z kochanką. Przypomina to inną książkę D’Annunzia, Tryumf 
śmierci (polskie wydanie w tłumaczeniu Staffa: 1907), w której autor zamieścił 
16 listów miłosnych, prawdziwych listów do swojej kochanki, Barbary Leoni, pisa-
nych w czasie pracy nad powieścią (1889–1894) 26. Najpewniej Witkacy zapoznał 
się z tą i z innymi książkami D’Annunzia, dostępnymi w Czytelni Zakopiańskiej 27, 
i zastanawiać się można, czy w listach Bunga do Akne nie przemycił czegoś ze 
swojej korespondencji z Ireną Solską. Jedyny zachowany list Witkacego do Solskiej 
wykazuje dużą zbieżność z listami Bunga w powieści: i w nich Akne-Solska podej-

26 Zob. S. N e u m e i s t e r, Gabriele D’Annunzio: Ein Dandy zwischen Leben und Literatur. W zb.:  
Der Dandy: Ein kulturhistorisches Phänomen im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. J. H. K n o l l,  
A.-D. L u d e w i g, J. H. S c h o e p s. Berlin 2013, s. 134. J. Ż u ł a w s k i  w powieści Powrót, 
stanowiącej pierwszą część Laus feminae (Warszawa 1914), wykorzystał fragmenty pisanych do 
niego listów I. Solskiej. Zob. też N. J a k u b o w a, Witkacy – Solska: o pornografii zwykłej i niezwy-
kłej. W zb.: Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy 
śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk, 17–19 września 2009. Red. J. D e g l e r. Słupsk 
2013, s. 60.

27 Powieści i dramaty D’Annunzia w Czytelni Zakopiańskiej (wedle katalogu z roku 1913): Córka 
Joria, Dziecko rozkoszy, Dziewice skał, Dzwony, Miasto umarłe, Niewinny, Ogień, Rozkosz, Sny 
pór roku, Tryumf śmierci.

S. I. Witkiewicz, Ten, który nie umiał się upomnieć, i jego protektor, rysunek węglem, ok. 1910 
„kiedy skończył i spojrzał z daleka na swój rysunek, pękać zaczął ze śmiechu. Wąsaty pan z pod-
bródkiem trzymał w objęciach subtelną damę z orlim nosem, która w przerażeniu patrzyła na 
swego dawnego konkurenta, niskiego człowieczka z brodą, którego przyprowadzał jej jego życio-
wy przyjaciel, morowy drab, całkiem ogolony, podobny do Stanisława Ignacego Zdyba” (B 387) 
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rzewa Bunga-Witkacego o zdradę, a Bungo zaprzecza i powiadamia kochankę 
o swojej odnowie psychicznej 28. W powieści D’Annunzia Il fuoco z 1900 roku (z 
cyklu I romanzi del Melagrano áRomanse Granatuñ), wydanej już rok później w pol-
skim tłumaczeniu pod tytułem Ogień 29, znaleźć można jeszcze jedną, uderzającą 
zbieżność z młodzieńczym utworem Witkacego: D’Annunzio przedstawił w niej hi-
storię swojego związku ze słynną, starszą od niego aktorką, Eleonorą Duse, której 
powieściowym kochankiem jest młodszy od niej poeta! Duse, wbrew radzie impre-
saria, nie zapobiegła wydaniu książki („Moje cierpienie nie jest ważne, kiedy chodzi 
o to, by ofiarować włoskiej literaturze jeszcze jedno arcydzieło” 30) – inaczej niż 
Solska, która sprzeciwiła się wydaniu 622 upadków Bunga. Autobiograficzny cha-
rakter powieści D’Annunzia wynikał z rynkowej kalkulacji – aura skandalu przy-
sporzyła jej wielu czytelników. Nie można wykluczyć, że i Witkacy myślał o promo-
cji swojej książki poprzez klucz autobiograficzny – działalność i organizacja Firmy 
Portretowej dowodzą, iż miał dużą umiejętność reklamowania swojej sztuki. Gdyby 
wydanie powieści doszło do skutku, byłoby prawdopodobnie ilustrowane rysunkami 
Witkacego-Bunga, co na jego miejscu uczyniłby z pewnością D’Annunzio, a co zre-
alizował dopiero 100 lat później Państwowy Instytut Wydawniczy w edycji z 2013 ro- 
ku. D’Annunzio miał podobny pomysł. Zaproponował wydawcy mistyfikację: spo-
rządzić i wystawić rysunki powieściowego bohatera, Andrei Sperellego, jako rze-
czywiste dzieła sztuki, „jako osobliwość w witrynie, kiedy nazwisko Sperelli będzie 
już znane. Wydamy je w limitowanym nakładzie i będziemy je sprzedawać, ale 
jakby w tajemnicy. Zysk pójdzie na rzecz reklamy powieści, gdyż ten wyjątkowy 
grafik to przecież bohater powieści” 31. 

Również Ogień należy do modernistycznego kontekstu sztuki Witkacego, a w nim 
szczególnie gra, jaką podejmuje D’Annunzio, wprowadzając do fikcyjnej narracji 
własną twórczość: wygłoszona przez D’Annunzia w 1895 roku w weneckim teatrze 
La Fenice programowa mowa zatytułowana L’Allegoria dell’autunno (Alegoria jesie-
ni) powtórzona zostaje w powieści przez poetę, Stelia Effrenę (tę strategię odwoły-
wania się do własnych tekstów znamy dobrze z utworów Witkacego, pełnych roz-
ważań o Czystej Formie). Napisany i wydany w 1896 roku pierwszy dramat D’An-
nunzia, Miasto umarłe, odpowiada pierwszemu dramatowi Stelia Effreny i należy 
do jego projektu nowego teatru. Ogień jest powieścią o artyście, którego sztuka, 
oparta na twórczości samego autora, ma być przykładem dzieła idealnego. „Jeśli 
nie odniosę sukcesu na prawdziwej scenie, to odniosę go przynajmniej w mojej 
powieści”, pisał D’Annunzio do swojego wydawcy 32. Na podobną myśl wpadł wiele 
lat później Witkacy, przedstawiając w Jedynym wyjściu udramatyzowany proces 
malowania obrazu, aby, jak czytamy, „w historii literatury został choć jeden doku-

28 S. I. W i t k i e w i c z: Listy I. Oprac., przypisy T. P a w l a k. Opieka merytoryczna J. D e g l e r. 
Warszawa 2013, s. 147–149. Dzieła zebrane. T. 17; B 189–191. 

29 G. D ’ A n n u n z i o: Ogień. Cz. 1–2. Przeł. W. Z y n d r a m - K o ś c i a ł k o w s k a. Warszawa 1901; 
Ogień. Przeł. L. S t a f f. Lwów 1910.

30 Cyt. za: M. G a z z e t t i, Gabriele d’Annunzio. Reinbeck bei Hamburg 1989, s. 63. 
31 Cyt. jw., s. 43–44. 
32 Cyt. jw., s. 78.

II-2.indd   175 2016-12-08   11:35:03



materiały i notatki176

ment prawdziwej twórczości malarskiej” 33. W obrazie malowanym przez marcelego 
kiziora-Buciewicza czytelnik rozpoznać może twórczość samego pisarza. 

Powinowactw ideowych i strukturalnych między Rozkoszą a 622 upadka- 
mi Bunga jest wiele. Historia o Bungu powstała zapewne w dialogu z powieścią 
D’annunzia – w dialogu „20 lat później”! Co Witkacy przejął, co odrzucił, co zmie-
nił? Szczególnie – z istotnego w modernizmie dyskursu o granicy między życiem 
a sztuką?

Zauważyć można pewną symetryczność tytułów. oba dopełniają się i wytycza-
ją pole powieści. Przyjemność, r o z k o s z  jest zapowiedzią, przyczyną u p a d k u. 
Bungo „coraz bardziej brnął w zmysłowe pożądanie pani akne [...]” (B 253); „Pani 
akne bezwzględnie zapanowała nad jego własną wolą [...]” (B 238). każda z miłostek 
andrei „przynosiła mu nowy upadek; każda go upajała złym upojeniem, nie zaspo-
kajając go” (B 119). Brak woli, duchowa niemoc nie pozwalają obu bohaterom 
opanować wyniszczających ich pragnień („demoniczna kobieta” jest tylko wymów-
ką Bunga). nie posiadając – są posiadani!

ani andrei, ani Bungowi „nie udaje się świadome tworzenie życia” (B 253): 
andrea rzuca się w coraz to nowe przygody, Bungo frustrację pokrywa kolejnymi 
kłamstwami i maskami. kłamie, by pozyskać przychylność kochanki, udaje przed 
nią i przed sobą, znajduje rozkosz w aranżowaniu sztucznych sytuacji towarzyskich, 
intryguje, gra ludźmi, przyjaciółmi. „Brać, wszystko brać i nic nie dawać” – to de-
wiza akne, jej wersja „habere non haberi” (B 352).

Przez chwilę można sądzić, że obaj mają szansę na odrodzenie. andrea, docho-
dząc do zdrowia po ranie odniesionej w pojedynku, odczuwa w sobie nowe życie, 
widok morza uspokaja go i naprowadza na wzniosłe myśli. również Bungo, pew-
nego dnia po przebudzeniu, jest olśniony światłem zalewającym pokój, widokiem 
gór, czuje, jak spadają z niego maski. ale wiemy, że odrodzenie w obu wypadkach 
okaże się tylko pozorne – „Znając chwiejność swojej równowagi wewnętrznej, Bun-
go zaniepokoił się na chwilę o trwałość swojej ostatniej przemiany” (B 451). 

mechanizm, który tyka w tle tych opowieści, nastawiony jest, można powiedzieć, 
estetycznie, jest piękny, podlega prawom sztuki – twórczości 34. Życie to sztuka, 
wola i moralność działają w tym rytmie. W obu powieściach bohaterowie otrzymu-
ją podobnie brzmiące rady-maksymy o sztuce i życiu – ojciec andrei: „trzeba 
t w o r z y ć  własne życie, jak się tworzy dzieło sztuki. trzeba żeby życie człowieka 
mądrego było jego dziełem” (r 37); edgar: „życie to jest arcydzieło albo farsa, które 
my z materiału naszego ja, najszerzej zacząwszy od subtelności sumienia, skoń-
czywszy na sprężystości łydek, stworzymy” (B 38). 

Stworzyć własne życie – to pierwsza „herkulesowa” praca artysty i zarazem 
inicjacja dandysa. andrea postępuje jak wyrafinowani esteci, którym najnowszą 
instrukcję obsługi artystycznego życia dostarczył Des esseintes, twór literacki 
Huysmansa. Więc otacza się sztuką, pięknymi przedmiotami, poprzez sztukę po-
strzega świat, w jednej kobiecie widzi twarz z obrazu moreau, w innej – z Botticel-
lego, swoje przeżycia, myśli, uczucia, doznania kształtuje i kombinuje ze sobą jak 

33 S. i. W i t k i e w i c z, Jedyne wyjście. oprac. A. m i c i ń s k a. Warszawa 1993, s. 145. Dzieła ze-
brane. t. 4.

34 opisał to G o n d o w i c z  we wspomnianym już tekście Upadek jako dzieło sztuki.

II-2.indd   176 2016-12-08   16:33:19



177WOJCIECH SZTABA   Z lektur Bunga: Gabriele D’Annunzio, „Rozkosz” („Il piacere”)

formy artystyczne, pracuje nad udoskonaleniem wyobraźni i czasem nawet tworzy 
realne, nie tylko wyobrażone, przedmioty sztuki. 

20 lat po Andrei Sperellim przedstawia Witkacy nie jeden, ale cztery modele 
związku sztuki i życia, odpowiednio do protagonistów powieści 35. Baron Brummel 
należy do tej samej frakcji estetów co Andrea. Przyjemność estetyczna jest częścią, 
a może nawet motorem jego strategii mnożącego się w nieskończoność obserwato-
ra, który rzeczy obserwowanej doświadcza w niezliczonej ilości faset i wariacji: 

Żył w świecie, który można by porównać do olbrzymiego labiryntu zwierciadlanych komnat, w któ-
rych najmniejsza zmiana układu odbita w dziwacznie pokrzywionych ścianach wracała w nieskończo-
nych wariacjach do centrum tego układu, tworząc dopiero wtedy jego istotne bogactwo. [B 12]

Podobnie, w kontemplacji estetycznej, baron kształtuje swoje życie erotyczne, 
bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości, ku niezadowoleniu jego kochanki.

Edgar, książę Nevermore, reprezentuje ostrą, „hardcore’ową”, wersję artysty 
życia, łączy w sobie estetyzm Andrei i wampiryzm Doriana Graya: uważa, iż sztuka 
daje życiu siłę, iż życie jest jednolitym dziełem sztuki, które każdy na swój sposób 
musi konsekwentnie kształtować. Edgar to dandys, cyniczny łowca wrażeń silnych 
i nowych, których sposoby zdobycia, nawet za cenę zbrodni, opisał Wilde w Portre-
cie Doriana Graya. Także książę Nevermore popełniał „jakieś niesłychane zbrodnie, 
których dopuszczał się po zaułkach Whitechapelu z paroma lordami [...]” (B 466). 
Dla dekadentów z kręgu Doriana Graya twórczość wprost w życiu, nie pozostawia-
jąca materialnych śladów, góruje nad sztuką. „Tak jestem rad”, mówi lord Henry 
do Doriana, „że nigdy nic nie stworzyłeś. Nie wyrzeźbiłeś posągu, nie namalowałeś 
obrazu [...]. Sztuką twą było życie”. Stąd i maksyma lorda Henry’ego: „Tylko o uży-
waniu życia warto mieć teorie” 36.

Tymbeusz, czwarty protagonista powieści Witkacego, ukrywa się za paradok-
sami, zagadkami, problem sztuki i życia pojawia się w jego komentarzach do po-
glądów i uczynków przyjaciół, jest głosem sumienia w tej komedii sztuki i życia 
dandysów, zamiast chóru komentującym akcję; to mizantrop i obserwator (ale nie 
wrażeń estetycznych, jak Brummel), zdarzenia widzi w perspektywie świata po tej 
i już po tamtej stronie liny. Przyjaciele słuchają go z zainteresowaniem, nie całkiem 
rozumiejąc, o co mu chodzi. Jego postawa przypomina artystę abstrakcjonistę 
z pionierskich czasów, ludzi, jakich znamy z historii sztuki, obrazoburców o duchu 
reformatorów, surowych, wymagających, bezkompromisowych. Dla Tymbeusza 

35 P. P o l i t  (Wątki filozoficzne w „622 upadkach Bunga”. W zb.: Witkacy: bliski czy daleki?, s. 108–
109) opisuje pojawiające się w utworze Witkacego alternatywne modele rozumienia sztuki formu-
łowane przez powieściowych przyjaciół. Modele te, jak trafnie zauważył badacz, Witkacy oznaczył 
wedle metafory teatralnej, jako „figury dramatu”, czyli, inaczej mówiąc, jako dramatis personae 
występujące jakby w sztuce teatralnej o związkach życia ze sztuką, uosabiające poszczególne 
modele. Myślę, że niniejsze porównanie powieści Witkacego z Rozkoszą D’Annunzia tę konstrukcję 
potwierdza i nadaje jej kontur. 

36 W i l d e, op. cit., s. 225, 85. W polskim tłumaczeniu „przyjemność”/„rozkosz” niestety znika, zastą-
piona przez „używanie”, a Witkacy z pewnością czytał książkę w oryginale, gdzie ostatni fragment 
przytoczonej tu wypowiedzi lorda Henry’ego brzmi: „P l e a s u r e  is the only thing worth having 
a theory about [Poza p r z y j e m n o ś c i ą  żadna rzecz nie zasługuje na to, by mieć teorię]” (podkreśl. 
W. Sz.). Tytuł Il piacere w angielskim tłumaczeniu to The Child of Pleasure.
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sztuka stanowi ujęcie tego, „co ujętym być nie może, bo gdyby było, to już tym 
samym ujętym artystycznie być by nie mogło” (B 22). W tym paradoksie jest meto-
da, właściwie tymbeusza dzieli tylko krok od czarnego kwadratu malewicza, od 
teorii abstrakcji. Przecież tajemnicy istnienia, jak Witkacy nazwał „nieujęte”, nie 
da się u j ą ć  artystycznie, najwyżej można posłużyć się symbolem czy metaforą – 
czarny kwadrat to nie tylko „jakieś ujęcie” czegoś.

i wreszcie sam Bungo. Jakie jest jego miejsce w tym mechanizmie estetycznym? 
miejsce Bunga, alter ego autora, który wymyślił całą tę historię artysty uwięzione-
go między sztuką a życiem? Witkacy nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Połączenie 
życia i sztuki pozostaje do końca powieści nierozwiązanym problemem – ale o wie-
le bardziej zróżnicowanym, aniżeli u D’annunzia. 

Sztuka i życie to para niepokojąca Bunga, raz w upragnionej zgodzie, raz w za-
ciętej konkurencji, mgliste układy zmieniają się, idealny stan wydaje się niemożliwy. 
Bungo nie potrafi przemienić życia w sztukę. W samej sztuce natomiast, podobnie 
jak andrea, szuka własnej drogi, pisze, rysuje, formułuje własną teorię. nie jest 
jednak zadowolony ze swojej twórczości, wątpi w swój talent i ma nadzieję, że miłość, 
erotyzm (a więc życie) pomogą rozwinąć się jego sztuce. Jednak to, co wydawało się 
funkcjonować w odniesieniu do hrabiego d’Ugenta (w okresie przeżywanej miłości 
rozkwitała jego sztuka), w wypadku Bunga zawodzi – miłość do akne oznacza upa-
dek i w życiu, i w sztuce. „nie czuł się zupełnie artystą i miał wrażenie, jakby wszel-
ka twórczość była dla niego czymś raz na zawsze zamkniętym” (B 295).

na temat granicy między sztuką a życiem Bungo mówi często, jego myśli zapo-
wiadają przyszłą teorię Czystej Formy: sztuka tworzy swój własny świat, jej istotę 
stanowią dekoracyjność, forma i kompozycja, w której odbija się transcendentna 
jedność. „Sztuka żadnego bezpośredniego związku z życiem nie ma” (B 42). Bungo 
odrzuca więc stanowczo ideę życia jako dzieła sztuki: „pojęcie sztuki jako środka 
do zdobywania siły życiowej było mu prawie wstrętnym [...]” (B 39). to wymysł 
nowych czasów, ludzie dawniej nie mieli problemu „świadomego tworzenia życia 
[...], żyli tak, bo tak żyć musieli” (B 40–41). Życie jawi się Witkacowskiemu boha-
terowi „jako rozwiązany problem przez rozwiązanie siebie jako artysty” (B 130–131). 
Zadanie, które stawia sobie Bungo, rozumieć należy bardziej egzystencjalnie niż 
jako program estetyczny głoszący, że sztukę należy tworzyć z życia. Być artystą to 
znaczy mieć talent, zawód i miejsce w życiu, wiedzieć, co się chce w sztuce zrobić, 
nie mniej, nie więcej. W liście do Solskiej Witkacy pisał: „teraz wszystko robię z tą 
myślą, żeby jak najprędzej mieć niezależne stanowisko” 37. Witkacy podważa w po-
wieści jedną z istotnych charakterystyk dandyzmu, tak jak sformułował ją Barbey 
d’aurevilly pisząc o George’u Brummellu: „na swój sposób był wielkim artystą, tyle 
że jego sztuka nie należała do jakiegoś gatunku i nie uprawiał jej w ustalonym 
czasie. Jego życie było sztuką [...]” 38.

Witkacy rozważa miejsca połączeń, „interfejsy” między sztuką a życiem, wyka-
zując za każdym razem ich względność. oczywiście, bez materiału, bez życiowych 
doświadczeń sztuka nie istnieje (to pierwsza wersja „treści życiowych koniecznych, 

37 W i t k i e w i c z, Listy I, s. 149.
38 J. B a r b e y  d ’ a u r e v i l l y, Über das Dandytum und über George Brummell. Übersetzung von  

G. k r ä m e r. Berlin 2006, s. 59.
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ale nieistotnych”, B 340) – „Nie miał nic w sobie, żadnego materiału, z którego 
mógłby tworzyć [...]” (B 340); „trzeba mieć w sobie materiał, z którego się sztuka 
wszelka rodzi” (B 131). Ale materiał ten, przekształcony, staje się czymś innym: 
„W dziele sztuki, tak ja ją rozumiem, może być nawet dramat czy komedia, ale 
odbywa się ona między samymi tylko dźwiękami lub kolorami [...]” (B 138). Od-
mienne połączenie stanowi praca – sztukę tworzy się tak, jak inne rzeczy: „Czy bę-
dziesz szył buty, czy namalujesz genialną kompozycję, musisz to zrobić. W każdej 
sztuce jest sama robota. Jest wykonanie”. Ale nie więcej – to sprawa „techniki życia, 
którą posiada pierwszy lepszy dorobkiewicz” (B 42). Bardziej konkretnie i ironicznie 
opowie Witkacy dużo później, w ostatnim dramacie, w Szewcach, jak to jest, kiedy 
praca przeradza się w kult pracy, kiedy, jak dzieło sztuki, wywołuje wzniosłe uczucia: 

Wszystko we mnie dygoce, jak w turbinie jakiej na milion koni i klaczy parowych. [...] Praca sama 
w sobie – oto jest cel najwyższy – Arbeit an und für sich! [...] but się rodzi, but się rodzi!! 39 

Interpretatorzy twórczości Witkacego zauważą, po części nie bez racji, że czasem 
tworzył on jednak sztukę w życiu (jego „teatr w życiu” byłby tego przykładem). Ra-
chunek „sztuka i życie” nie da się całkiem rozwiązać, należy do sztuki, jest jej 
częścią, tylko przybiera coraz to nowe formy i konfiguracje. Bungo również bierze 
udział w tej nie do uniknięcia grze, czerpie przyjemność z inscenizowania dziwnych 
sytuacji towarzyskich, nie cofa się przed prowokacją, a przy okazji wykorzystuje te 
życiowe przedstawienia jako tematy do rysunków. Witkacy próbuje ową niekonse-
kwencję zrelatywizować: Bungo zdradza czystą, dekoracyjną sztukę – bezwolnie, 
jako medium, przez które przepływa obca mu sztuka, to nie on tworzy, artysta 
czystej formy, lecz ktoś inny, jego sobowtór. Ta podwójna gra pozostanie częścią 
składową teorii Witkacego, w której definicje i deklaracje sąsiadują z ciemną stre-
fą pytań bez odpowiedzi. Henryk Worcell wspomina rozmowę z Witkacym: 

„Niech mi pan powie, co jest ważniejsze, być człowiekiem czy artystą?”. Już był zamroczony, dale-
ki ode mnie, od rzeczywistości, a jednak odpowiedział mi jakby z dna jeziora; namacał mnie ręką, trącił 
lekko i powiedział: – „Tym ostatnim, tym ostatnim” 40. 

To echo rozmowy, którą prowadził Bungo z Magiem Childerykiem. Bungo: „Ma 
pan rację, trzeba być artystą. Jedynie artystą, jeżeli się już ma to nieszczęście, że 
się jest na to predystynowanym” (B 447). 

Czymże innym jest powieść o Bungu, jeśli nie przemieszaniem sztuki i życia? 
Życie – materiał sztuki, przetworzone zostało tu w literaturę tak, by przezierała 
przez nią postać autora. Powieść o Bungu to kamień węgielny legendy Witkacego, 
to początek Künstlerromanu pisanego przez sztukę i życie, Künstlerromanu, któ-
rego główną postacią jest sam autor. Podobną strategię obrał D’Annunzio, kiedy 
chciał umieścić ryciny bohatera swej powieści w witrynie galerii. Witkacy miał 
nawet lepszy pomysł: jego alter ego, Bungo, tworzy rysunki, które wykonał jego 
twórca, powieściopisarz i artysta w jednej osobie – ma on je u siebie w pracowni 
i nazywa całą ich serię „potworami”. Pomysł iście postmodernistyczny! 

39 S. I. W i t k i e w i c z, Dramaty III. Oprac. J. D e g l e r. Warszawa 2004, s. 355. Dzieła zebrane. T. 7.
40 H. W o r c e l l, Wielbiciele Fryderyka Nietzschego. „Twórczość” 1973, nr 7.
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Sztuka i życie spotykają się w powieści Witkacego w jeszcze innym punkcie, 
wywołując owo słynne uczucie, które nie należy całkiem ani do jednego, ani do 
drugiego, ale towarzyszy im w postrzeganiu dziwności i piękna: uczucie metafizycz-
ne. Jego charakter, różne brzmienia i napięcia kierunkowe pochodzą z różnych 
tradycji. Jest wśród nich kontemplacja, objawienie religijne, doświadczenie sztuki 
i jego niuanse – modernistyczny estetyzm, kult chwili, przelotny zachwyt nad 
przedmiotem, układem, widokiem, zapachem, smakiem, dotykiem. 

Metafizyczne uczucie może przejawiać się w różny sposób i może być też różnie 
rozumiane, na co wskazuje również lektura D’Annunzia. Uczucie siebie w chwili, 
najcenniejsze przeżycie estety, wywodzi się z owego „habere non haberi” i nie jest 
jednoznaczne. Sam D’Annunzio mówi, że zasady ojca Andrei należą do tych, „któ-
re wskutek swej dwuznaczności mogły być tłumaczone jako wysokie kryteria mo-
ralne [...]” (R 37). Da się to zdanie rozumieć w sensie posiadania duchowego, a nie 
materialnego, jako wolność od rzeczy, które panują nad człowiekiem. Ale da się je 
rozumieć wręcz przeciwnie, jak Andrea – jako sposób doznawania przyjemności 
wyzwolonej od konsekwencji. Czyli uczucie wysublimowane, przefiltrowane, przy-
jemność, rozkosz sama w sobie. 

Jak blisko, jak daleko od ekscesów dekadentów jest do uczucia metafizyczne-
go? To uczucie, za którym tak tęsknią zbankrutowani protagoniści w dramatach 
Witkacego, tyrani i dyktatorzy, ma w sobie coś podejrzanego, dwuznacznego, to-
warzyszy mu atmosfera zbrodni, przestępstwa, perwersji, i wydaje się ono niebez-
piecznie spokrewnione z usprawiedliwiającym, dandysowskim „habere non haberi”. 
Jego granice toną w mroku. Wzniosłość graniczy z perwersją. Znowu, wiele lat 
później, ten dialog z modernistami będzie miał dalszy ciąg w Szewcach. Mówi 
Księżna do Scurvy’ego: 

Ja się nasycam cudownie ich złudną radością w męce najwyższej – w ich męce, nie mojej – tym 
ich bezprzykładnym dureństwem – sycę się jak niedźwiedź leśny miodem. My, dwa mózgi w istocie 
zbrodnicze, złączone płciowym uściskiem, bez pośrednictwa innych przyrządów... 41 

Wampiryzm uczuciowy i zbrodnicze mózgi to spuścizna Doriana Graya, płciowy 
uścisk bez uścisku – hrabiego d’Ugenty. Dziwność istnienia ujawnia się w odwrot-
nym, perwersyjnym przeżyciu. O odwrotności, w znaczeniu metafory doktora Je-
kylla i Mister Hyde’a, pisze baron Brummel w swojej powieści: 

oddał się walce wewnętrznej, dopuszczając do niej najniższe elementy odwrotnej strony swojej istoty. 
[...] 

[...] wydał [...] najpotworniejszą walkę całkowitej odwrotności swojej istoty, wcieleniu wszystkich 
transformacji elementów najniższych... [B 380–381]

Czy dewiacje uczucia metafizycznego kompromitują uczucie metafizyczne, jakie 
daje sztuka, filozofia, jakie ma na myśli Witkacy w swoich tekstach? Nie – ale te 
inne uczucia są obok, blisko, jedno przy drugim, a nawet jedno w drugim ukryte. 
Witkacy musiał wcześnie mieć to pesymistyczne objawienie, że rzeczy przeciwne, 
odwrotne, jak wzniosłość i podłość, mądrość i głupota, sąsiadują ze sobą i że ab-

41 W i t k i e w i c z, Dramaty III, s. 356.
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surdu, tej komitywy przeciwieństw, żadna dialektyka nie rozwiąże. Mogą to zrobić 
tylko strategia „przekrętu”, groteska, parodia, tragikomedia, śmiechem rozładowu-
jące to nie-do-wytrzymania sąsiedztwo. I Witkacy przywołuje je na ratunek – przy 
rysowaniu, malowaniu, pisaniu powieści, dramatów i nawet „poważnych” tekstów. 
622 upadki Bunga są wczesnym przykładem występowania tej strategii – tu zasto-
sowanej przy rozwiazywaniu modernistycznie splątanych problemów życia i sztuki. 

– Pracuje pan? [...] Nie wygląda pan na człowieka, który by pracował; prędzej na kogoś, kto jest – 
wybaczy pan brutalność – na drodze do pomięszania zmysłów – mówił [Mag Childeryk do Bunga] zawi-
jając do torby siedem metrów kiełbasy i flaszkę nafty kupioną w karczmie. [B 92]

listopad 2015

A b s t r a c t

WOJCIECH SZTABA Herrenberg

FROM BUNGO’S READINGS: GABRIELE D’ANNUNZIO, “IL PIACERE” (“THE CHILD OF 
PLEASURE”)

“Dear Dorian d’Ugenta,” Leon Chwistek wrote in his letter to Stanisław Ignacy Witkiewicz, making 
a double allusion to his friend’s literary inspirations, namely to Oscar Wilde’s novel The Picture of Do-
rian Gray and Gabriele D’Annunzio’s Il piacere (The Child of Pleasure), in the latter of which the char-
acter is Andrea Sperelli, count Ugenta. D’Annunzio’s work played a crucial role in forming 622 upadki 
Bunga (The 622 Downfalls of Bungo), which is evidenced by the similarity of topics and the modes of 
their formal presentation. young artists, protagonists of the two pieces, are embroiled into a merge of 
life and art. The novels’ titles are complementary – Andrea and Bungo suffer defeat since fallacious 
p l e a s u r e  inevitably leads to a  d o w n f a l l. The 622 Downfalls of Bungo is to a great extent an au-
tobiographical novel. Similarly, D’Annunzio would plait into his works such as Il fuoco (The Flame of 
Life) or Trionfo della morte (The Triumph of Death) facts from his own life. 
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JAN JÓZEF LIPSKI W INSTYTUCIE BADAŃ LITERACKICH CZĘŚĆ 2: 
FRAGMENTY BIOGRAFII ZAWODOWEJ (1961–1976)*

Pamięci Profesor Aliny Brodzkiej i wszystkich przyjaciół  
Jana Józefa Lipskiego z IBL

19 IV 1961 Jan Józef Lipski napisał lakonicznie do dyrekcji IBL 1: „uprzejmie pro-
szę o przyjęcie do pracy w Instytucie Badań Literackich” (T), załączając życiorys. 
Prawdopodobnie wcześniej wypełnił ankietę personalną (datowaną na 7 IV, mógł 
to być wszakże błąd).

Kwestia zatrudnienia Lipskiego w IBL była już uzgodniona. Pismo prof. Kazi-
mierza Wyki w tej sprawie nosi datę 26 IV, a następnego dnia Rada Naukowa pod 
przewodnictwem prof. Stefana Żółkiewskiego przychyliła się do wniosku (przyznając 
Lipskiemu stanowisko starszego asystenta) 2, co jednak sprawy nie zamknęło – no-
minację musiała zatwierdzić instancja wyższa. 16 V prof. Maria Renata Mayenowa, 
wówczas zastępca dyrektora IBL do spraw naukowych, przesłała do Wydziału I PAN 
wniosek Rady Naukowej IBL, z datą wsteczną, prosząc o zgodę na przyjęcie Lipskie-
go na stanowisko starszego asystenta w Dziale Historii Literatury Współczesnej IBL, 
argumentując: „kandydat jest jednym z najbardziej aktywnych krytyków literackich 
i publicystów swego pokolenia, posiada bardzo różnolity i bogaty dorobek krytycz-
ny, a także edytorski i historycznoliteracki”, i uspokajając równocześnie przełożo-
nych, że „etat dla mgra J. J. Lipskiego IBL wygospodarowuje z własnej puli” 3.

* Informacje na temat wcześniejszych związków J. J. Lipskiego z Instytutem Badań Literackich zob. 
Ł. G a r b a l, Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Wczesne lata (1950–1961). „Pamięt-
nik Literacki” 2014, z. 1. Oba artykuły powstały podczas prac nad biografią Lipskiego, która 
ukaże się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej. Autor niniejszego artykułu będzie wdzięczny za 
wszystkie uwagi Czytelników.

1 Oprócz skrótów IBL PAN (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk), AAN (Archiwum 
Akt Nowych), AIPN (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej), CKK (Centralna Komisja Kwalifika-
cyjna), PIW (Państwowy Instytut Wydawniczy) oraz PWN (Państwowe Wydawnictwo Naukowe) 
stosuję następujące skróty: A = Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego. – AI = Archiwum IBL 
PAN. – T = Teczka osobowa J. J. Lipskiego. Dział Kadr, Instytut Badań Literackich Polskiej Aka-
demii Nauk, 519/82. W cytatach, z uwagi na dokumentarny charakter artykułu, zachowano 
oryginalne zapisy, nie modernizując ortografii ani interpunkcji oraz zostawiając majuskułę.

2 Ankieta ewidencji personalnej z 7 IV 1961 (uzupełnienie długopisem, zapewne w Dziale Kadr  
IBL) (T).

3 Pismo R. Mayenowej do Wydziału I PAN z 16 V 1961 (Warszawa) (T).
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Ponieważ sekretarzem Wydziału I PAN był Żółkiewski, sprawa okazała się oczy-
wista: jako sekretarz Wydziału I PAN zgodził się na wniosek Rady Naukowej IBL 
– której był przewodniczącym – i powołał Lipskiego na stanowisko starszego asy-
stenta w IBL na okres trzech lat (od 1 VI) (T).

Etat niepewny

Lipski został zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i 1 VI 1961 rozpoczął pracę 
w IBL. Tydzień później podpisał się pod ślubowaniem „pomocniczego pracownika 
nauki w Polskiej Akademii Nauk”.

Nie była to jednak całkowita stabilizacja – nad zatrudnionym w ten sposób 
pracownikiem wisiała groźba nieprzedłużenia kontraktu na kolejny okres (jego 
umowa wygasała w końcu maja 1964).

Posadę w instytucie Lipski otrzymał dzięki wsparciu udzielonemu przez Wykę 
i Mayenową. Prof. Mayenowa fakt współdziałania Lipskiego z jej pracownią na 
początku lat pięćdziesiątych potraktowała jako formalną praktykę, pisząc o Lipskim 
w dokumencie z 26 V 1961: „przygotowanie jego [tj. Lipskiego] pod względem na-
ukowym oraz odbycia stażu odpowiadającego stanowisku asystenta faktycznie 
zostało spełnione” 4. Lipski był też w latach 1952–1953 stypendystą IBL. Także 
pracując jako redaktor w Państwowym Instytucie Wydawniczym (1952–1959) po-
zostawał w kręgu IBL. Instytut stanowił środowisko naturalne Lipskiego.

IBL ma swój genius loci, ukryty w Pałacu Staszica, dużym, wielokrotnie prze-
budowywanym budynku, z plątaniną korytarzy, trudnych do zauważenia przejść, 
w którym gubią się nie znający terenu – przypomina labirynt. W takim otoczeniu 
każdy obcy zwraca na siebie uwagę i trudno mu nie zabłądzić. IBL jest niczym 
matecznik schowany w korytarzach Pałacu Staszica – a jednocześnie znajduje się 
w centrum miasta i tuż obok mieszkania Lipskiego, który miał do pracy dosłownie 
pięć minut spokojnego spaceru 5.

Pierwszą próbą trwałości formalnych związków Jana Józefa 6 z IBL będzie okres, 
kiedy Antoni Słonimski wystosuje List 34 do Urzędu Rady Ministrów. Wtedy też 
kończyła się umowa Lipskiego o pracę, umowa, którą prolongowano do 31 V 1967. 
Po raz kolejny kontrakt został przedłużony w roku 1967 (Lipski będzie już w tam-
tym momencie pracownikiem naukowo-badawczym w stopniu adiunkta, ale umo-
wę na czas nieokreślony otrzyma dopiero w maju 1970).

Widzimy więc, że praca Lipskiego w IBL aż do maja 1970 nie była zajęciem 
pewnym. Nie hamowało to jednak aktywności Jana Józefa w działalności opozycyj-
nej, nie zahamowały jej także skierowane przeciwko niemu działania SB.

Przez ponad rok Lipski zastanawiał się, czy nie zmienić tematu swojej ewentu-
alnej pracy doktorskiej. Zamiast pisać o Kasprowiczu (bał się dublowania tematu 

4 Zaświadczenie M. R. Mayenowej z 26 V 1961, nr 1890/61 (T).
5 Zob. np. meldunek z obserwacji Lipskiego przez SB z 17 V 1977 (AIPN, 0204/1421, t. 13, k. 23): 

„o godz. 8,15 [...] wyszedł [Lipski] ze swego miejsca zamieszkania niosąc przewieszoną przez ramię 
torbę koloru brązowego i udał się do swego miejsca pracy – (PAN). Była godz. 8,20 [...]”.

6 W środowisku IBL powszechnie mówiono o Lipskim: Jan Józef (bliżsi przyjaciele mówili  Janek), 
mało kto zwracał się do niego po nazwisku – naturalne zatem jest używanie w niniejszym artyku-
le formy Jan Józef zamiennie z nazwiskiem.
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pracy Romana Lotha) 7 chętnie przygotowałby... monografię grupy literackiej „Przed-
mieście”. Ostatecznie pozostał jednak przy Kasprowiczu.

Propozycja profesora Jana Dürra-Durskiego

W pierwszych miesiącach 1962 roku – najprawdopodobniej już po reaktywowaniu 
loży „Kopernik” – Lipski otrzymał propozycję objęcia stanowiska wykładowcy na 
polonistyce łódzkiej w miejsce odchodzącego prof. Samuela Sandlera, propozycję, 
którą miał mu złożyć prof. Jan Dürr-Durski (1902–1969), z Uniwersytetu Łódzkie-
go, badacz literatury barokowej. SB podsłuchała rozmowę telefoniczną w tej spra-
wie, przeprowadzoną 31 III 8.

Według informacji, którą posiadała SB, prof. Dürr-Durski snuł przed Lipskim 
perspektywę otrzymania mieszkania w Łodzi. Dla Jana Józefa była to zapewne miła, 
lecz i kłopotliwa propozycja – awans zawodowy, wymagający jednak opuszczenia 
stolicy. W Łodzi mieszkała młodsza siostra Lipskiego z rodziną, ale on sam był 
mocno związany z Warszawą, miał tu swój krąg przyjaciół i znajomych, z którym 
trudno byłoby mu się rozstać, jego żona zajmowała w wydawnictwie stabilną po-
sadę, małżonków nie nękały problemy mieszkaniowe.

O propozycji przenosin do Łodzi więcej już nie usłyszymy. W kalendarzu Lip-
skiego z 1962 roku nie znajdziemy żadnych informacji na ten temat – a notował 
m.in. takie rzeczy, jak „zeszyt do ang. / książki dla dzieci” 9 (28 II).

Jan Józef – encyklopedysta

Związki Lipskiego z pracami encyklopedycznymi w PWN to relacje rodzinne i ściśle 
merytoryczne. W roku 1957 w tym wydawnictwie została zatrudniona jego żona 
Maria, podczas prac nad Wielką encyklopedią powszechną będzie jedną z redakto-
rek w redakcji leksykograficznej. Jan Józef, znając trochę za pośrednictwem żony 
wiążące się z tym sprawy, angażował się w dyskusje nad nimi. 8 X 1959 w Klubie 
Krzywego Koła Lipski w debacie nad Małą encyklopedią powszechną PWN 10, „pierw-
szą uniwersalną encyklopedią, która się ukazuje w Polsce Ludowej”, jak pisano 

  7 Zob. J. J. L i p s k i, Diariusz, notatka z 6 II 1960 (sobota). M. G ł o w i ń s k i  (rozmowa z 12 IX 
2013) opowiadał, iż Lipski wspominał mu też, że chciał pisać pracę doktorską o Witkacym, ale miał 
mu to jednak odradzić K. Wyka, obawiający się zmiany PRL-owskiej polityki kulturalnej, co unie-
możliwiłoby zajmowanie się Witkacym, Kasprowicz zaś stanowił bezpieczny temat. Jan Józef nie 
odnotował tego w dzienniku, faktem jest, że Witkacego cenił i bardzo zabiegał o opublikowanie jego 
dzieł, rozmawiając o tym z K. Puzyną już w 1955 roku, w 1956 roku pisząc zaś o potrzebie wyda-
nia jego dzieł zebranych – na co J. Degler zwrócił uwagę przy okazji przygotowywania edycji tomu 4 
Listów do żony. J. J. L i p s k i  (Umysł drapieżny. „Po Prostu” 1956, nr 27, s. 6. Przedruk w: Słowa 
i myśli. T. 2: Szkice rozproszone. Wybór, oprac. Ł. G a r b a l. Warszawa 2009) wspominał tuż po 
powstaniu poznańskim: „Witkacy był naszym Wergiliuszem, który za rękę wiódł nas aż do najgłęb-
szych kręgów Piekła”.

  8 Kronika sporządzona na podstawie ważniejszych kom[unikatów] P. T. dot[yczących] J. J. Lipskiego 
za okres od 30 XI 1957 do 30 XII 1957, od 2 I 1958 do 1 III 1958 oraz od 1 II 1962 do 30 VIII 1962. 
AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 205.

  9 L i p s k i, Diariusz, zapis z 28 II 1962.
10 Mała encyklopedia powszechna PWN. Red. B. S u c h o d o l s k i  [i in.]. Warszawa 1959.

II-3.indd   185 2016-12-08   11:35:26



MATERIAŁY I NOTATKI186

w nocie od wydawnictwa, zwrócił uwagę na „fatalne opracowanie plastyki” i inne 
niedociągnięcia (brak m.in. hasła o Salvadorze Dalim), „brak wybitnych filozofów 
katolickich jak Bocheński i Salamucha” (Jan Salamucha, 1903–1944), oraz „brak 
niemieckich nazw miejscowości na ziemiach zachodnich” 11. Być może, w związku 
z tą wypowiedzią Lipski pracował na zlecenie PWN w początkach 1960 roku nad 
recenzją zestawienia haseł dla planowanej encyklopedii 12.

W swojej recenzji domagał się zwiększenia liczby biogramów („sądzę że i l o ś ć 
o k. 1 1 5 0  h a s e ł  o s o b o w y c h  j e s t  n i e d o s t a t e c z n a  [...]”, pisał, dopo-
minając się m.in. o zamieszczenie informacji o Grzegorzu z Sanoka 13).

Trudno więc dziwić się, że Lipski został jednym z około 2 tys. autorów haseł 
w Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN i z około tysiąca recenzentów. W roku 
1962, w trzecim tomie Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN Lipski – razem z Ja-
nem Wojnowskim, redaktorem naczelnym encyklopedii – przygotował hasło Eks-
presjonizm. Literatura 14, w roku 1963 zaś, już samodzielnie, napisał hasło Kaspro-
wicz Jan 15 (być może, przygotowywał też inne hasła do kolejnych tomów) 16.

Zespół encyklopedii już wkrótce stanie się przedmiotem nagonki, której pretek-
stem była sprawa hasła Obozy koncentracyjne (używano argumentu o zbytnim 
podkreślaniu martyrologii Żydów kosztem opisywania martyrologii innych, tj. Pola-
ków) 17.

Powiązania towarzyskie z ludźmi pracującymi nad encyklopedią zapewne też 
będą miały znaczenie dla Jana Józefa w przyszłości. W redakcji literatury i sztuki 
Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN pracowała wówczas m.in. Barbara Wosiek 
– która w 1964 roku wstąpi do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, stając się później m.in. przełożoną domów zakonnych w Laskach; jej siostra, 

11 L i p s k i, Diariusz, notatka z 8 X 1959 (czwartek). W haśle Bocheński wymieniono jedynie Aleksan-
dra i Jacka (s. 98). W wydaniu Małej encyklopedii powszechnej PWN z roku 1975 nie dodano 
biogramu ani o. Józefa Marii Bocheńskiego, ani Salamuchy, ani dawnych niemieckich nazw (np. 
Wrocławia): w mapie pokazującej przebieg pierwszej wojny światowej (s. 896) miasta leżące w póź-
niejszych granicach Polski zapisywano ahistorycznie – według ich polskich nazw (podobnie w wy-
daniu z 1959 roku ás. 1070ñ); wstawiono natomiast hasło Dali Salvador (s. 159).

12 Trudno stwierdzić, czy była to właśnie Wielka encyklopedia powszechna PWN, nowe wydanie Małej 
encyklopedii powszechnej PWN z 1960 roku czy też Encyklopedii popularnej A–Z PWN, która uka-
zała się w 1961 roku.

13 Recenzja roboczego zestawienia haseł „Encyklopedii powszechnej PWN” z zakresu historii literatu-
ry polskiej. A, poz. 1172 (zachował się tylko początek, jedna karta manuskryptu zapisanego wy-
blakłym czarnym atramentem, tekst urywa się na szczegółowym omówieniu braków haseł z lite-
ratury staropolskiej). Biogram Grzegorza z Sanoka znalazł się w wydaniu Małej encyklopedii po-
wszechnej PWN z 1959 roku (s. 309).

14 J. J. L i p s k i, J. W o j n o w s k i, Ekspresjonizm. Literatura. Hasło w: Wielka encyklopedia po-
wszechna PWN. Red. B. S u c h o d o l s k i. T. 3: Dep–Franc. Warszawa 1963. Tom do składu od-
dany został 18 XII 1962, a zatem zapewne po zebraniu kompletu materiałów od autorów haseł.

15 J. J. L i p s k i, Kasprowicz Jan. Hasło w: jw., t. 5: In–Kons (1965).
16 W Archiwum domowym zachował się list J. W o j n o w s k i e g o  do J. J. Lipskiego, z 20 XII 1963, 

w którym czytamy m.in.: „czekamy na Konara”, w tomie 5 encyklopedii zaś, zawierającym recen-
zowane przez Lipskiego hasło Gombrowicz Witold, znajduje się także, nie podpisane przez autora, 
hasło Konar Alfred Aleksander (s. 785).

17 Zob. T. P. R u t k o w s k i, Adam Bromberg i „encyklopedyści”. Kartka z dziejów inteligencji w PRL. 
Warszawa 2010.
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Maria Wosiek, zwana Lilką, będzie bliską znajomą Lipskiego, i to dzięki niemu 
znajdzie się w Komitecie Obrony Robotników.

Jan Józef od 8 do 13 II 1963 uczestniczył w drugiej konferencji teoretycznoli-
terackiej pomocniczych pracowników naukowych polonistyki w Toruniu, z której 
napisał sprawozdanie dla „Biuletynu Polonistycznego” 18. Był też w Karpaczu na 
odbywającym się tam (4 III) sympozjum Koła Polonistycznego Studentów Uniwer-
sytetu Warszawskiego 19.

W listopadzie 1963 Lipski na IBL-owskiej konferencji Pół wieku poezji polskiej 
wygłosił referat Pozycja „Hymnów” Kasprowicza na tle kierunków literackich okre-
su, drukowany później m.in. w „Pamiętniku Literackim”, do dziś cytowany w lite-
raturze przedmiotu 20.

Pierwsza groźba utraty pracy w IBL

Już wkrótce, po zorganizowaniu protestu przeciwko działalności cenzury i innym 
przejawom ówczesnej polityki kulturalnej, który stanowił List 34 z 1964 roku, był 
Lipski zagrożony utratą zatrudnienia w IBL, wynikającą z niewypełnienia warunków 
kontraktu. Powinien ukończyć doktorat, czego jednak nie zrobił (pamiętamy, że 
w 1961 roku został zatrudniony do pracy w IBL tylko do końca maja 1964). 

Profesor Wyka złościł się z tego powodu na Jana Józefa, ponaglał go, ale jed-
nocześnie podpisał się pod opinią o przedłużenie jego zatrudnienia w IBL na kolej-
ne trzy lata, „poczynając od dnia 1 lipca 1964” 21. Jan Józef kompletował wtedy 
materiały w związku z planowaną w przyszłości obroną doktoratu, pod koniec maja 
przygotował swój życiorys i spis publikacji 22. Kilka dni wcześniej, 21 V, wygłosił 
w IBL referat Biografia a interpretacja 23 (jak zobaczymy później, ów tekst stał się 
istotnym głosem w polonistycznych dyskusjach metodologicznych).

Lipski w tym referacie zwracał uwagę na konieczność badań zarówno dzieł, jak 
i biografii pisarza, podając przykłady z pracy nad Kasprowiczem. Dzisiaj taka po-
stawa wydaje się oczywista, jednak wówczas wahadło metodologiczne – po naduży-
ciach interpretacyjnych wykorzystujących klucz biograficzny do odczytania tekstów 
literackich – wychyliło się w stronę zdecydowanego odwrotu od wiązania twórczości 
z życiem pisarza.

18 J. J. L i p s k i, II Konferencja teoretycznoliteracka pomocniczych pracowników naukowych poloni-
styki. „Biuletyn Polonistyczny” 1963, z. 17.

19 J. J. L i p s k i, Sympozjum Koła Polonistycznego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jw.
20 J. J. L i p s k i, Pozycja „Hymnów” Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu (według J. Ka-

czyńskiej pierwodruk miał stanowić maszynopis powielony, datowany: Warszawa 1963 „Tamka” 
áto nazwa ulicy między IBL a mieszkaniem Lipskiego – być może, to właśnie jego żartñ). Przedruk: 
„Pamiętnik Literacki” 1966, z. 4. Zob. też Młoda Polska. Wybór tekstów do ćwiczeń z historii litera-
tury. Przygot., wybór J. P a s z e k. Katowice 1977. Streszczenie w: „Sprawozdania z Prac Naukowych 
Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1964, z. 2.

21 Opinia K. Wyki, bez daty (T).
22 Życiorys J. J. Lipskiego z 29 V 1964 (Warszawa) (AI); Wykaz ważniejszych prac J. J. Lipskiego z 29 

V 1964 (Warszawa) (AI).
23 J. J. L i p s k i, Biografia a interpretacja. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: 

Młoda Polska. Red. J. K w i a t k o w s k i, Z. Ż a b i c k i. Warszawa 1965. Zob. też Wykaz ważniej-
szych prac J. J. Lipskiego z 29 V 1964 (Warszawa) (AI).
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Zobaczmy, że Lipski zajmuje pozycję łącznika – osoby, która nie popiera sta-
nowisk skrajnych, ale stara się pokazać korzyści wynikające z różnych metodologii, 
nie popadając w niewolę jednostronności. O wadze tego wystąpienia będzie pamię-
tała m.in. Maria Janion i powoła się na artykuł Lipskiego wiele lat później, przy 
okazji jego habilitacji.

12 VI 1964 zastępca dyrektora IBL do spraw ogólnych, dr Zbigniew Goliński, 
przesłał do jednostki nadrzędnej (tj. do Wydziału I Nauk Społecznych PAN) akta 
personalne Lipskiego „w sprawie przedłużenia nominacji na stanowisku st. asy-
stenta w Instytucie na dalsze trzy lata” (T).

Niespełna dwa tygodnie później, 26 VI, prof. dr Henryk Wolpe, „z upoważnienia 
Sekretarza Wydziału I PAN” „powołał Obywatela” Lipskiego na stanowisko starsze-
go asystenta do końca maja 1967. Było to powołanie z datą wsteczną, bo od 1 VI 
1964, data 1 VII, podana we wniosku Wyki, to zapewne lapsus calami (T).

Jan Józef – mimo sprawy Listu 34 – nie zarzucił aktywności zawodowej. W roku 
1964 w „Pamiętniku Literackim” zrecenzował książkę Poetyka Tuwima a polska 
tradycja literacka Michała Głowińskiego 24. Dla Głowińskiego była to bardzo istotna 
recenzja, zapamiętał ją jako niezmiernie ciekawą i ważną, tym bardziej że w wielu 
punktach była ona polemiczna 25.

Lipski napisał też recenzję hasła Gombrowicz Witold, mającego znaleźć się w jed-
nym z kolejnych tomów Wielkiej encyklopedii powszechnej 26 (było to niewątpliwie 
w lipcu 1964). W ostatecznej wersji hasła znalazła się informacja o tym, że Gom-
browicz od 1939 roku przebywa na emigracji i współpracuje „z paryskim miesięcz-
nikiem Kultura” (słowa te, zapewne pod wpływem cenzury, zostały uzupełnione 
wtrętem ideologicznym „o jego [tj. Gombrowicza] wrogim nastawieniu do Polski 
Ludowej”) 27.

Według wskazówek Lipskiego zmieniono pisownię tytułu powieści na popraw-
ną: Trans-Atlantyk. Jan Józef uparcie dodawał też informacje o krajowych edycjach 
Gombrowicza (w których przecież miał swój udział, publikując w PIW Ferdydurke 
i Bakakaj). Lipski poprawił także rok urodzenia Gombrowicza (pierwotnie wpisano 
rok 1905 zamiast 1904), sugerował zaznaczenie faktu wspólnego wydrukowania 
w jednym woluminie Ślubu i Trans-Atlantyku oraz podanie wyraźnej informacji, że 
Bakakaj nie jest nowym tomem opowiadań w stosunku do Pamiętnika z okresu 
dojrzewania, ale po prostu zbiorem zmienionym, częściowo uzupełnionym.

2–7 II 1965 Lipski uczestniczył w czwartej Konferencji Teoretycznoliterackiej 
Pomocniczych Pracowników Naukowych Polonistyki w Pcimiu, gdzie wygłosił referat 
Okazjonalny charakter języka liryki 28. Poza nim, spośród pracowników IBL, wystą-
pili Janusz Sławiński i Lucylla Pszczołowska. Na konferencji gościli m.in. Maria 
Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Kazimierz Bartoszyński, Henryk Markiewicz.

24 J. J. L i p s k i, rec.: M. G ł o w i ń s k i, Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. Warszawa 1962. 
„Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4.

25 M. G ł o w i ń s k i, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków 2010, s. 223 (parafraza).
26 Zob. A, poz. 1448.
27 Wielka encyklopedia powszechna, t. 4: Frang–Im (1964), s. 312, s.v. Gombrowicz Witold (tom od-

dano do składu 14 VI 1963). 
28 J. J. L i p s k i, Okazjonalny charakter języka liryki. „Biuletyn Polonistyczny” 1988, z. 1/2.
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Doktorat

Tymczasem prof. Wyka dalej irytował się na Jana Józefa, martwiąc się, że straci 
on pracę w IBL (wbrew obietnicom, podawanym w dokumentach, Lipski wciąż nie 
skończył doktoratu). 30 IV 1965 Wyka pisał z Krakowa: 

Szanowny Panie!
Jest Pan człowiekiem dorosłym i jednocześnie jest Pan człowiekiem bardzo lekkomyślnym. Nie dotrzy-
mując żadnego z zapowiedzianych terminów złożenia pracy doktorskiej, wrobił się Pan w sytuację, 
g r o ż ą c ą  u t r a t ą  e t a t u  w I.B.L. 29

Jak wspomina Maria Lipska, do tego czasu Jan Józef nie napisał nic. Tego 
samego wieczora zaczął pracę nad doktoratem i ukończył go w ciągu trzech mie-
sięcy 30. Młodsza siostra Lipskiego pamięta:

Jankowi ciężko było zabrać się do roboty, szczególnie zawodowo – chyba, że nagle złapał ciekawy 
temat, to wtedy łapał go Schlagwort [!], pisał w dzień i w nocy 31.

Przewód doktorski otworzył Lipski 21 VI 32, zapewne w tym czasie starał się 
koncentrować wyłącznie na mocno spóźnionej już pracy nad rozprawą, obrona zaś 
odbyła się w październiku. Doktorat nosił tytuł Twórczość Jana Kasprowicza w la-
tach 1878–1891 na tle epoki, recenzentami byli Maria Żmigrodzka (określiła dok-
torat jako „pracę wybitną”) i Konrad Górski (który będzie także recenzentem habi-
litacji 10 lat później) 33.

Górski już na początku swojej opinii porównał zakrojoną na trzy tomy mono-
grafię Lipskiego o Kasprowiczu (której tomem 1 był doktorat) do dzieła Juliusza 
Kleinera o Słowackim. Polemizował nieco z kategorycznym stwierdzeniem Lipskie-
go o braku jakichkolwiek inspiracji marksistowskich u Kasprowicza.

Podczas obrony doktoratu w poniedziałek 25 X 1965 promotor, Kazimierz Wyka, 
przedstawiając Lipskiego, mówił m.in. o charakterystycznej dla niego cesze, wyróż-
niającej jego warsztat krytyczny – o „umiejętności dogłębnej analizy filozoficznej, 
umiejętności pokazania podstawy filozoficznej, problematyki filozoficznej danego 
autora czy danego dzieła literackiego” (LD).

W swoim autoreferacie Lipski podkreślał kilka czynników, które ukształtowały 
Kasprowicza: jego chłopskość, wykształcenie w szkołach niemieckich (mówił tu 
m.in. o „dużej, protestanckiej znajomości Biblii”), samokształcenie „w konspiracyj-
nych kółkach uczniowskich”, akcentował „pograniczność” Kasprowicza w różnych 
aspektach jego biografii (LD). Lipski, w odpowiedzi na obie recenzje, przyznawał 

29 A, poz. 253.
30 Swój doktorat J. J. L i p s k i opublikował w Warszawie w 1967 roku: Twórczość Jana Kasprowicza 

w latach 1878–1891. T. 1.
31 Rozmowa z M. Dmochowską z 25 V 2011.
32 Lipski Jan, akta przewodu doktorskiego, 1964–1965. Odpis stenogramu posiedzenia Rady Nauko-

wej z 25 X 1965. AI, 97/138 (m.in. ze sprawozdaniem z publicznej obrony pracy doktorskiej Lip-
skiego). Dalej skrót: LD.

33 Recenzje znajdują się w AI. Recenzja M. Żmigrodzkiej nie jest opatrzona datą, K. Górskiego zaś tak 
– 13 X 1965. Pracę nad doktoratem przerywały Lipskiemu kolejne toczące się wówczas procesy 
polityczne: przeciwko pisarzom (J. Grzędzińskiemu, S. Cat-Mackiewiczowi, J. N. Millerowi) oraz 
J. Kuroniowi i K. Modzelewskiemu.
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rację uwagom krytycznym, choć bronił też własnego zdania w tych miejscach, 
które uznawał za zasadnicze (np. o zachodzeniu związku genetycznego między 
biografią a dziełami Kasprowicza).

W trakcie krótkiej dyskusji nad nadaniem stopnia doktora (prof. Żmigrodzka 
stwierdziła, że „obrona była najzupełniej zadowalająca”, prof. Górski mówił o „naj-
gorętszym poparciu” áLDñ) prof. Żółkiewski zwracał uwagę na dojrzałość odpowie-
dzi kandydata i przedstawiał swoją interpretację problemów metodologicznych 
analizowanych w toku obrony. 

Stopień doktora nadano Lipskiemu jednomyślnie, 19 głosami obecnych na 
posiedzeniu członków Rady Naukowej (liczącej wówczas 31 osób). Po informacji 
o nadaniu Janowi Józefowi stopnia doktora krótką laudację wygłosił jego promotor 
– zaznaczając, że autor przychodził do niego „tylko po rady pomocnicze”, a jego 
praca była „zupełnie samodzielna” (LD).

Warto przytoczyć wygłoszone w odpowiedzi podziękowania Lipskiego, który 
zaczął od podziękowań prof. Wyce:

za życzliwość, którą przez cały czas mi okazywał, i za duży liberalizm, z którym mnie zawsze traktował, 
jak również za energię, którą w ostatnim okresie czasu w stosunku do mnie okazał, bez której to ener-
gii prawdopodobnie dzisiaj do tej obrony by jeszcze nie doszło, gdyż jednak wymagało to kroków sta-
nowczych ze strony Pana Profesora i bardzo za to wszystko dziękuję. [LD]

Jan Józef dziękował też recenzentom i Radzie Naukowej: 

za tak pozytywne dla mnie załatwienie całej sprawy, co trochę traktuję jako właściwie niemalże reha-
bilitację, bo jednak już te 4 lata w tym Instytucie siedzę i sytuacja już byłaby dość niezdrowa, gdybym 
w tym mniej więcej terminie tej sprawy nie odbył, i bardzo również za to dziękuję. [LD]

Na koniec w bardzo ciepłych słowach dziękował Lothowi, współtowarzyszowi 
pracy nad Kasprowiczem:

bez jego bardzo życzliwej pomocy, którą właściwie na co dzień mi okazywał, niewątpliwie byłoby znacz-
nie trudniejsze moje dobrnięcie do końca. Jeśli mogę życzyć czegokolwiek tym Kolegom, którzy tutaj 
w przyszłości znajdą się w tej sytuacji, co ja dzisiaj, to – żeby mogli się zetknąć z równie przyjazną po-
mocą innych Kolegów, gdyż to był naprawdę wzór przyjaźni, koleżeństwa, uczynności. [LD]

Po obronie młody doktor zaprosił „na tradycyjną lampkę wina w pokoju 103” 34.

34 Formalności w Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy PAN przebiegły bez zakłóceń. 8 XI Z. Goliński 
przesłał dokumentację do Biura Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych PAN. Przyjęto ją 
dzień później, a już 10 XI napisano, iż „od strony formalnej wniosek nie nasuwa zastrzeżeń” (do-
kumentację tę otrzymał zapewne prof. M. Jaroszyński). L. Hilgier, dyrektor biura, 17 XI zawiadamiał, 
że, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 31 III 1965 o stopniach naukowych i tytułach naukowych, od 
daty 10 XI biegnie termin związany z uprawomocnieniem się decyzji, ponieważ zgodnie z nowymi 
przepisami trzeba znaleźć referenta (rzeczoznawcę) sprawy, 29 XI o przyjęcie funkcji takiego refe-
renta i sporządzenia opinii o Lipskim prosi – w imieniu Sekcji Nauk Społecznych Głównej Komisji 
Kwalifikacyjnej – prof. S. Żółkiewskiego. Żółkiewski swoją recenzję pisze szybko, datuje ją na 6 XII, 
w konkluzji proponując zatwierdzenie decyzji, podkreślając walory naukowe Lipskiego, tłumacząc 
też opóźnienie rozpoczęcia przez niego studiów. 26 I 1966, w związku z uprawomocnieniem się 
decyzji, dyrektorowi IBL zwrócono akta przewodu i rozprawę doktorską Lipskiego. Źródło doku-
mentacji: AAN, zespół 1680 (Główna Komisja Kwalifikacyjna przy PAN w Warszawie), sygn. 2951 
(Jan Józef Lipski).
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Lipski omawiał w tych latach w „Roczniku Literackim” wznowienia literatury 
polskiej po 1918 roku, niekiedy też wcześniejszej. 13 I 1966 na jednym z naukowych 
zebrań IBL wygłosił referat Wczesny naturalizm niemiecki w ujęciu teoretyków kie-
runku 35, był to fragment przygotowywanej przez niego kontynuacji monografii 
Kasprowicza 36.

W roku 1966 Lipski sfinalizował po wielu latach projekt wydania wspólnie 
z żoną wyboru z Nowych Aten księdza Benedykta Chmielowskiego, z ilustracjami 
Szymona Kobylińskiego. Jan Józef napisał do tej edycji przedmowę zatytułowaną 
Nikifor nauki polskiej 37. Ten tekst do dziś pozostaje klasycznym świadectwem 
uważnej, krytycznej lektury, nie wpadającej w pułapki pośpiesznych osądów. Raczej 
tłumaczy, niż gani. Bawi się sarmatyzmem, nie wpadając w irytację. Szuka dobrych 
stron dzieła. A same Nowe Ateny okazały się sukcesem wydawniczym. Niespełna 
rok później wydawnictwo informowało Lipskiego o planowanym wznowieniu (które 
faktycznie zostało sfinalizowane, co może być odczytywane symbolicznie, w roku 
1968) 38.

5 I 1967 Lipski na posiedzeniu Kolegium Dyrekcyjnego IBL referował sprawy 
organizacyjne „związane z pracami zespołowymi nad podręcznikiem historii litera-
tury polskiej” (m.in. kwestie umów). Kolejne zebranie dyskusyjne nad dalszymi 
rozdziałami, które zaplanowano na drugą połowę lutego, miał zorganizować właśnie 
Lipski 39 (od półtora roku był „sekretarzem organizacyjnym prac nad podręcznikiem 
historii literatury” 40).

Na wniosek prof. Wyki 21 I 1967 Lipski został jednomyślnie powołany na sta-
nowisko adiunkta (T). W związku z tym postanowieniem Rady Naukowej Goliński 
30 I zwrócił się do Wydziału I PAN z prośbą o „obligatoryjne powołanie” Lipskiego 
„na pracownika naukowo-badawczego w stopniu adiunkta” z dniem 1 VI 1967 41.

W roku 1968 Lipski formalnie był członkiem Pracowni Historii Literatury Okre-
su od 1890 do 1918 (Kraków), kierowanej przez prof. Wykę. Pracownia ta należała 
do Zakładu Historii Literatury Współczesnej, kierowanego przez prof. Żółkiewskie-
go. Zatrudnieni w niej byli też: Maria Podraza-Kwiatkowska i Jerzy Kwiatkowski, 
Marta Wyka, Roman Zimand, Aniela Łempicka, Jan Prokop, Bożena Wojnowska.

Pod koniec listopada 1968 Jan Józef otrzymał prestiżowe zaproszenie do opu-
blikowania szkicu o ekspresjonizmie literackim w Polsce do pierwszego z tomów 
serii „Comparative History of Literatures in European Languages” 42 (w skrócie 

35 J. J. L i p s k i, Wczesny naturalizm niemiecki w ujęciu teoretyków kierunku. „Sprawozdania z Prac 
Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1966, nr 2. 

36 Zob. informację na ten temat w „Biuletynie Polonistycznym” (1988, nr 1/2).
37 B. C h m i e l o w s k i, Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna [...]. Wybór, oprac. 

M. i J. J. L i p s c y. Przedm. J. J. L i p s k i. Projekt graf., ilustr. Sz. K o b y l i ń s k i. Przeł. W. Z a-
r y c z n y. Kraków 1966, s. 568.

38 Informacja o planowanym wznowieniu „Nowych Aten”. Mpis z 6 IX 1967 (Kraków). A, poz. 564 
(papier firmowy Wydawnictwa Literackiego).

39 Protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego IBL PAN. Protokół nr 1/1967 z posiedzenia Kolegium 
Dyrekcyjnego IBL PAN z 5 I 1967 (AI).

40 Rada Naukowa, posiedzenie w dniach 20–21 I 1967. Stenogram z posiedzenia Rady Naukowej IBL 
PAN z 21 I 1967 (AI).

41 Pismo Z. Golińskiego z 30 I 1967 (T).
42 U. W e i s s t e i n, list do J. J. Lipskiego, z 29 XI 1968. A, poz. 533.
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„CHLEL”, seria ta wydawana będzie przez wiele lat, prace nad nią rozpoczęto w 1967 
roku, najnowszy zaś tom, z 2011 roku, nosi numer 26). Lipski nie odpowiedział 
jednak od razu (był wówczas chory), profesor Ulrich Weisstein, germanista z India-
na University, który przygotował ów pierwszy tom pomnikowej serii, ponownie 
zaprosił go do udziału w realizacji tomu w maju 1969 43.

Konferencja polonistyczna w Ustroniu

Jan Józef był wciąż obserwowany przez policję polityczną, także w trakcie trwania 
niektórych konferencji polonistycznych, co wyglądało groteskowo, ale i przeraża-
jąco. Pracownicy SB żmudnie przepisywali tytuły wystąpień i próbowali zrozumieć 
coś z dyskusji teoretycznoliterackich (np. w styczniu 1970 w Ustroniu na konfe-
rencji o tradycji w literaturze 44). Podczas tej konkretnej konferencji, dziewiątej 
z kolei, dla młodych pracowników polonistyki (Lipski z reguły uczestniczył w spo-
tkaniach takiego typu), wśród referentów znajdowali się m.in. Franciszek Ziejka, 
Marian Stępień, Stanisław Barańczak, wśród uczestników zaś np. Andrzej Litwor-
nia, Lothar Herbst, Teresa Walas. IBL reprezentowali Izabela Szubert, Janusz 
Maciejewski i właśnie Lipski (nikt z IBL nie wygłosił referatu).

SB rejestrowała, że Lipski „rozpowszechniał [...] materiały antypaństwowe” 
w postaci taśm magnetofonowych z nagranymi pieśniami z Marca 1968 45. Miał też 
przedstawiać materiały związane ze samospaleniem czeskiego studenta Palacha, 
protestującego przeciw inwazji na Czechosłowację. Lipski jednak nie tyle je rozpo-
wszechniał, co po prostu pokazywał swoim starym znajomym z Wrocławia i Kra-
kowa. Nawet z materiałów SB, nad którymi ciąży tendencja do zaciemnienia faktów 
językiem propagandy, wynika, że Jan Józef nie traktował konferencji polonistycznej 
jako miejsca do działalności opozycyjnej sensu stricto.

Lipski nie chciał własnej aktywności literaturoznawczej podporządkować dzia-
łalności opozycyjnej, władze i policja robiły to wbrew niemu 46. On sam, jak zauwa-
żył prof. Głowiński, „odłączał [...] programowo swoje analizy literackie od sfery 
działalności publicznej [...]” 47, wychodząc z założenia o konieczności autonomii 
nauki i krytyki wobec działalności politycznej. Jednak SB nie rozgraniczała jego 
aktywności polonistycznej i opozycyjnej, inwigilując Lipskiego we wszystkich sytu-
acjach, także czysto zawodowych. 

O jednej z kolejnych konferencji młodych pracowników nauki, w przełomowym 

43 A, poz. 487. Wydaje się, że Jan Józef także w tym przypadku do granic napinał terminy oddania 
pracy (w archiwum domowym zachował się też inny list prof. U. W e i s s t e i n a, z 31 X 1970, 
informujący o ostatecznej dacie złożenia pracy). Rękopis eseju J. J. Lipskiego. A, poz. 1242 (inc. 
„Ekspresjonizm jako prąd literacki, który osiągnął pełnię i wyczerpał swe najistotniejsze możliwo-
ści – jest przede wszystkim związany z kulturą i literaturą niemiecką”).

44 AIPN 0204/1421, t. 4, k. 234–250.
45 Ibidem.
46 Zob. Ł. G a r b a l, Druga (pierwsza) dusza Jana Józefa. Lipski jako literaturoznawca (krytyk litera-

tury). W zb.: Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku. Konferencja naukowa [...]. Red. K. R o- 
k i c k i. Warszawa 2012.

47 M. G ł o w i ń s k i, Jan Józef Lipski – krytyk i znawca poezji. W: L i p s k i, Słowa i myśli, t. 1: Szki-
ce o poezji, s. 6.
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dla opozycji roku 1976, napisał Głowiński, zauważając specificium postawy Jana 
Józefa – minimalizowanie ryzyka: 

zawsze [Lipski] był ostrożny, działał spokojnie, obliczał, co na skutek danej akcji może być sukcesem 
czy zyskiem, a co – stratą. W lutym 1976, kiedy zbierano podpisy pod protestami przeciw zmianom 
w konstytucji, coroczna konferencja teoretycznoliteracka odbywała się w Puławach (Jan Józef lubił te 
sześciodniowe spotkania i gdy tylko mógł, brał w nich udział). Pewnego dnia przyjechał emisariusz (był 
nim nasz wybitny, ale skłonny do histerii i niezbyt odpowiedzialny kolega), by zdobyć trochę podpisów. 
Jan Józef ich zbieraniu się przeciwstawił i do niego nie dopuścił. Uznał je za niebezpieczne, bo władze 
zorientują się, gdzie i w jakich okolicznościach te podpisy zgromadzono – i nie pozwolą w latach następ-
nych na organizowanie konferencji. Taki właśnie był, zawsze rozważny i ostrożny. Z tego też między 
innymi powodu cieszył się tak wielkim zaufaniem i tyle osób (a także różnego rodzaju grup) zwracało 
się do niego z prośbą o rady 48.

Stabilizacja w IBL?

5 V 1970 na posiedzeniu Rady Naukowej IBL Lipskiego ponownie powołano na 
stanowisko adiunkta 49. Jego dorobek naukowy przedstawił prof. Wyka, mówiąc 
m.in., że drugi tom zakrojonej na trzy tomy monografii Lipskiego o Kasprowiczu 
„jest na ukończeniu” (w rzeczywistości tom 2, zaplanowany na książkę habilitacyj-
ną, ukaże się pięć lat później; zapewne były jakieś wewnętrzne ustalenia, że do 
31 XII Jan Józef odda „pozostałe dwa tomy, które stanowią pracę habilitacyjną”, 
co było „warunkiem dalszej pracy w Instytucie Badań Literackich” 50).

Głos Wyki uzupełniła prof. Stefania Skwarczyńska, mówiąc o wadze, jaką Lip-
ski przywiązuje do rozwoju młodych polonistów:

jest on [tj. Lipski] jednym z tych w średnim wieku uczonych, któremu szalenie zależy na młodej kadrze 
i jest zawsze obecny od 9 lat na konferencjach młodych teoretyków literatury, konferencjach ogólno-
polskich, gdzie bardzo jest aktywny, zabiera głos i jest tam zawsze autorytetem. To już jest bardzo 
dobry rys, jeżeli ktoś ma ten stosunek do młodej kadry 51.

To ponowne, jednogłośne powołanie na stanowisko adiunkta zrealizowało się 
w związku ze zmianą ustawy – na adiunktów odtąd powoływać miał, po wysłucha-
niu opinii Rady Naukowej, kierownik instytutu, a nie, jak dotychczas, kierownictwo 
danego wydziału PAN.

20 V, po dziewięciu latach pracy etatowej i trzykrotnym przedłużaniu umów 
okresowych, Lipski otrzymał (od 1 VI) umowę o pracę w IBL na czas nieokreślo-
ny (T).

19 VI został powołany przez Radę Naukową do Pracowni Psychosocjologii Lite-
ratury dr hab. Zofii Stefanowskiej – na okres przejściowy, do momentu zatwierdze-

48 M. G ł o w i ń s k i, O Janie Józefie Lipskim (1926–1991). W: Realia, dyskursy, portrety. Studia 
i szkice. Kraków 2011.

49 Stenogram z posiedzenia Rady Naukowej IBL PAN z 5 V 1970 (pkt 6. porządku obrad: „Powołanie 
na stanowisko adiunkta: Jana Józefa Lipskiego, Hanny Kirchner, Zofii Stawirowskiej, Hanny Fi-
lipkowskiej i Aliny Ściebory”).

50 Notatka służbowa z 17 II 1970. AIPN, 01208/1003, k. 408. Lipski mówił o tym K. Moczarskiemu, 
któremu udzielał pomocy finansowej.

51 Stenogram z posiedzenia Rady Naukowej IBL PAN z 5 V 1970.
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nia nowej struktury Instytutu, co wprost zostało stwierdzone w piśmie do Lipskie-
go z 6 VI, sygnowanym przez dyrektora Wykę 52. Jan Józef miał wówczas obowiązek 
2-godzinnego dyżuru raz w tygodniu, „w czwartki od 12.00 do 14.00 w Pałacu 
Staszica albo w  p o k o j u  1 3 4, a l b o  w  k a w i a r n i” 53. 

29 X 1971 Lipski został, razem z Zygmuntem Ziątkiem, powołany przez Kole-
gium Dyrekcyjne IBL do zespołu redakcyjnego serii 6 „Obrazu Literatury Polskiej 
XIX i XX Wieku” 54. (Jednocześnie z redakcji „Obrazu” odwołano Jerzego Kądzielę, 
powierzając mu edycję listów Żeromskiego.)

25–27 XI 1971 Jan Józef wziął udział w konferencji naukowej Walka z cudzo-
ziemszczyzną w kulturze polskiej (ksenofobia i postawa otwarta), zorganizowanej 
przez Zespół Psychosocjologii Literatury IBL. Przedstawił tam referat Mit rodzimości 
kultury. (Na przykładzie recepcji Kasprowicza) 55. W konferencji referaty wygłosili 
m.in. Jerzy Kłoczowski, Janusz Tazbir, Mieczysław Klimowicz, Jerzy Jedlicki, Bar-
bara Skarga.

16 XII 1971 w ramach zebrań naukowych w IBL Lipski miał odczyt zatytuło-
wany Jan Kasprowicz – człowiek i pisarz prawicy? 56

Lipski przeniesiony w IBL do zespołu przygotowującego  
Słownik pseudonimów pisarzy polskich

Sprawa wejścia Lipskiego do zespołu realizującego Słownik pseudonimów pisarzy 
polskich została poruszona już po dyskusji na temat terminu ukończenia tego 
słownika, która odbyła się 12 XI 1971 (zatem – niedługo później, kiedy to powoła-
no Lipskiego do redakcji serii VI „Obrazu Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”). 
Wydaje się, że miało to wzmocnić zespół w związku z opóźnieniami działań nad 
słownikiem.

12 V 1972 Kolegium Dyrekcyjne IBL podtrzymało decyzję oddelegowania Lip-
skiego do współpracy z Mirosławą Puchalską przy redakcji ostatniego, czwartego 
tomu serii „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku” na temat Młodej Polski. Jan 
Józef wyraził na to wcześniej zgodę, tom miał być gotowy w ciągu roku 57. Jednak 
niedługo później, bo 13 VI, prof. Edmund Jankowski, kierownik Pracowni Doku-
mentacji i Edytorstwa Literatury XIX Wieku, poprosił dyrekcję IBL o skierowanie 
Lipskiego do zespołu przygotowującego Słownik pseudonimów pisarzy polskich (T). 
Prof. Jankowski powoływał się na opinię komisji oceniającej pracowników IBL, 
działającej pod przewodnictwem zastępcy dyrektora ds. naukowych, dra hab. Ste-

52 Pismo K. Wyki  z 6 VII 1970 (Warszawa) (T).
53 Notatka służbowa z 19 XI 1970. AIPN, 01208/1003, k. 537. Lipski wspominał o tym Moczarskie-

mu. Chociaż mowa o listopadzie, to można przypuszczać, że podobne warunki miał Lipski po 
podpisaniu nowej umowy, czyli także i w czerwcu.

54 Protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego IBL, 1971 (AI).
55 J. J. L i p s k i, Mit rodzimości kultury (na przykładzie recepcji Kasprowicza). W zb.: Swojskość 

i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Materiały z sesji [...]. Red. Z. M i t o s e k. Warsza-
wa 1973.

56 Streszczenie tego wystąpienia pojawiło się w „Biuletynie Polonistycznym” (1972, z. 43). Pierwodruk 
całego odczytu ukazał się w zbiorze O współczesnej kulturze literackiej (t. 2. Wrocław 1973).

57 Protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego IBL, 1972, protokół nr 18/72, z 12 V 1972 (AI). Zob. 
też T.
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fana Treugutta, na rozmowę z p.o. dyrektora instytutu drem Golińskim oraz na 
zgodę, którą „w zasadzie” wyraził sam Lipski 58. Być może, ta ocena komisji wyni-
kała z niedopełnienia terminu przygotowania habilitacji po doktoracie.

Lipski miałby przejść do zespołu przygotowującego słownik po rezygnacji dra 
hab. Jarosława Maciejewskiego i zająć się redakcją działu pseudonimów za lata 
1864–1918. Deklarował dorywcze zaangażowanie w działania nad słownikiem „od 
zaraz”, przyrzekał też zwiększenie swojej aktywności od października, a podjęcie 
systematycznej pracy od początku 1973 roku. Terminy te były zapewne związane 
z prowadzonymi przez Lipskiego czynnościami edytorskimi nad młodopolskim to-
mem serii „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”, który chciał zakończyć do 
października–listopada. Jako warunek stawiał zaś zwolnienie go z obowiązków 
redagowania kolejnych tomów tej serii. Jankowski pisał, że przywiązuje dużą wagę 
do współpracy Lipskiego ze Słownikiem pseudonimów pisarzy polskich zarówno ze 
względu na jego kompetencje, ale także i na problemy kadrowe w zespole przygo-
towującym słownik. 

Kolegium Dyrekcyjne IBL wyraziło na to zgodę na posiedzeniu już trzy dni póź-
niej, 16 VI 1972 59. Dr Goliński formalnie powiadamiał o tym Lipskiego pismem 
z datą 28 IX (T). Praca Jana Józefa w ramach zespołu przygotowującego słownik 
miała mieć charakter dorywczy do czasu zakończenia działań nad czwartym tomem 
Literatury okresu Młodej Polski – w ramach serii „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX 
Wieku”.

Przypuszczalnie ktoś starał się temu przeniesieniu zapobiec (czy był to sam 
Lipski, czy też ktoś z kierownictwa pracowni?), bo – choć nie odnalazłem dokumen-
tów w tej sprawie – decyzja oddelegowania Jana Józefa do pracy w Słowniku pseu-
donimów pisarzy polskich została podtrzymana na posiedzeniu Kolegium Dyrek-
cyjnego 24 XI 60 (gdyby nie było prób zmiany tej decyzji, nie byłoby konieczności jej 
podtrzymania).

Bezpośrednim kierownikiem Lipskiego (w Pracowni Historii Literatury Okresu 
Młodej Polski) był wówczas Zimand, takie stwierdzenie w dokumentacji może ozna-
czać, że Jan Józef szybko powrócił do Pracowni Historii Literatury Młodej Polski 
(choć redaktorem działu Młodej Polski Słownika pseudonimów pisarzy polskich był 
do końca piastowania swej funkcji w IBL!).

W tym czasie ukazuje się pierwszy tom wydania krytycznego pism Kasprowicza, 
planowanego od przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Koncepcję edycji 
przygotowywali wspólnie Lipski i Loth, jednak wszystkie tomy opracowane zostaną 
przez samego Lotha 61, który, jak wspomina, przy okazji realizacji każdego kolejne-
go tomu proponował Jana Józefa. Tak się jednak składało, że Lipski nigdy nie mógł 
się tego podjąć, często z powodu zaabsorbowania swoją aktywnością w opozycji 

58 Przypuszczam jednak, że – mimo iż Lipski interesował się problemami pseudonimów – propozycja 
ta była mu trochę nie na rękę, w związku z jego pracą redakcyjną nad tomem 4 „Obrazu Literatu-
ry Polskiej XIX i XX Wieku” części poświęconej Młodej Polsce i prawdopodobnie także z uwagi na 
pracę własną, tj. nad tomem 2 monografii Kasprowicza, który miał być książką habilitacyjną.

59 Protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego IBL, 1972, nr 23/72, z 16 VI 1972 (AI).
60 Wyciąg z posiedzenia Kolegium Dyrekcyjnego z 24 XI 72 (T).
61 J. K a s p r o w i c z, Pisma zebrane. Wydanie krytyczne. Red. J. J. L i p s k i, R. L o t h. T. 1–6. 

Kraków 1973–2002. 
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demokratycznej. Loth lojalnie zachowywał nazwisko Lipskiego na stronie redakcyj-
nej („wydanie krytyczne pod red. J. J. Lipskiego i R. Lotha”).

W roku 1973 Jan Józef wydał natomiast wybór poezji Kasprowicza w serii „Bi-
blioteka Narodowa” 62 oraz kolejną z prac rozpoczętych kilkanaście lat wcześniej: 
dwa tomy antologii warszawskich felietonistów Warszawscy „Pustelnicy” i „Bywal-
scy” 63, której trzeci tom pozostanie niedokończony.

19–20 XI 1973 Jan Józef wziął udział w konferencji naukowej Polskie edytorstwo 
naukowe w okresie powojennym, omówił edycję Kronik Bolesława Prusa. Jego re-
ferat znalazł się wśród materiałów pokonferencyjnych wydrukowanych w „Pamięt-
niku Literackim” 64.

Wiosną 1974 w Paryżu i Budapeszcie ukazuje się tom Expressionism as an 
International Literary Phenomenon, do którego profesor Weisstein zapraszał Lip-
skiego na przełomie lat 1968 i 1969. Był to zbiór 21 esejów poświęconych ekspre-
sjonizmowi. W tomie tym Lipski wydrukował szkic Expressionism in Poland 65. 
Wydaje się, że publikacja nie tylko była prestiżowa, ale i została dostrzeżona w li-
teraturoznawstwie poza „stalową kurtyną” 66. 

W roku 1974 Lipski otwiera przewód habilitacyjny, pracuje nad hasłami dla 
Polskiego słownika biograficznego 67 i kolejny raz naraża się na represje, wygłasza-
jąc przemówienie na pogrzebie Melchiora Wańkowicza.

Niezatwierdzona habilitacja po przemówieniu na pogrzebie Wańkowicza

12 VI 1974 Jan Józef złożył podanie do Rady Naukowej IBL o otwarcie przewodu 
habilitacyjnego na podstawie monografii Twórczość Jana Kasprowicza w latach 
1891–1906, którą – jak deklarował – kończy i zamierza jeszcze w tym samym mie-
siącu złożyć zarówno w IBL, jak w PIW (formalnym wymogiem przy habilitacji było 
wcześniejsze ukazanie się pracy w formie książkowej áTñ). Rada Naukowa szybko, 
bo już 19 VI, zgodziła się na otwarcie przewodu 68. Do komisji do spraw przewodu 
habilitacyjnego Lipskiego wyznaczeni zostają wtedy, na propozycję dyrekcji, Mar-
kiewicz, Górski, Wyka (później, po śmierci Wyki w styczniu 1975, do komisji tej 
wejdzie Jankowski).

62 J. K a s p r o w i c z, Wybór poezji. Oprac., wstęp, nota edytorska J. J. L i p s k i. Wyd. 2, zmien. 
Wrocław 1973. BN I 120. Jeszcze były wznowienia w 1975 i 1990 roku.

63 Warszawscy „Pustelnicy” i „Bywalscy”. Felietoniści i kronikarze. Oprac., wstęp, noty biograf. 
J. J. L i p s k i. T. 1: 1818–1899, t. 2: 1900–1934. Warszawa 1973 (t. 3 nie został ukończony przez 
autora).

64 J. J. L i p s k i, „Kroniki” Bolesława Prusa w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego. „Pamiętnik 
Literacki” 1974, z. 3.

65 J. J. L i p s k i, Expressionism in Poland. W zb.: Expressionism as an International Literary Phenom-
enon. 21 Essays and a Bibliography. Ed. U. W e i s s t e i n. Paris–Budapest 1973. List z informacją 
o ukazaniu się tomu datowany był na 23 III (A, poz. 553).

66 Zob. np. M. D. B i r n b a u m, rec. „Comparative Literature Studies” 1975, nr 4 (December). – 
H. M. B l o c k, On International Literary Literary Expressionism. „Neohelicon” 1975, nr 3/4. 

67 Zob. np. J. J. L i p s k i, Miernowski Jan Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 20. Kraków 
1975.

68 Wyciąg ze stenogramu z posiedzenia Rady Naukowej IBL z 19 VI 1974 (T). Sprawa habilitacji Lip-
skiego była siódmym punktem porządku obrad.
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Po wygłoszeniu przez Lipskiego mowy podczas pogrzebu Wańkowicza (14 IX), 
kiedy to delikatnie wspominał o niecenzuralności niektórych dzieł pisarza, prze-
ciwko Janowi Józefowi wzmogła się aktywność SB. 9 X 1974 porucznik Lech Słoma 
sporządził „wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie 
»Poeta«” 69.

Lipski miał się zająć materiałami po Wańkowiczu, które – według źródła SB 
o kryptonimie „Maria Wolska” – oddał w części w opiekę swojemu siostrzeńcowi, 
Andrzejowi Celińskiemu. Spotkania w tej sprawie odbywały się w Pałacu Staszica, 
w tzw. PAN-Klubie (kawiarnia-restauracja na najwyższym piętrze, do której trudno 
było trafić osobom nie znającym topografii gmachu) 70.

SB próbowała wywrzeć wpływ na decyzje IBL dotyczące Lipskiego. Jak pisał 
w charakterystycznym stylu funkcjonariusz SB – źródło SB o kryptonimie „Sylwek” 
(był to człowiek, nie podsłuch) „zainspirowało” wicedyrektora Instytutu do spraw 
naukowych, Stefana Treugutta, do rozmowy z Lipskim „na okoliczność jego udzia-
łu w uroczystościach pogrzebowych M. WAŃKOWICZA” 71. Jan Józef potwierdził, że był 
na pogrzebie, mówił jednocześnie, że nie widzi w tym jednak niczego politycznego 
i nie sądzi, by można było mieć do niego pretensje. Na dowód jest gotów przekazać 
do wglądu wygłoszony tekst na piśmie, jak i na taśmie. Oznajmił też Treuguttowi, 
iż na życzenie Wańkowicza jest jednym z wykonawców jego testamentu. Kiedy 
wicedyrektor IBL stwierdził, że biblioteka instytutu mogłaby być zainteresowana 
nieznaną spuścizną pisarza, Lipski odpowiedział, iż z tego, co wie, pozostała tylko 
jedna nie opublikowana powieść, o Johnie Kennedym, i fragmenty utworów Wań-
kowicza zakwestionowane przez cenzurę. „A tym [...] instytut na pewno nie jest 
zainteresowany” 72.

Spotkanie było nerwowe. Sytuacja okazała się trudna dla obu rozmówców, byli 
kolegami z seminarium magisterskiego, wicedyrektor starał się chronić pracowni-
ków instytutu przed represjami (zasłużył się tym szczególnie po Marcu 1968) 73. 
Treugutt zwrócił więc uwagę Lipskiemu, że:

nieprzemyślanym wystąpieniem w czasie uroczystości pogrzebowych WAŃKOWICZA są też zainteresowa-
ne władze pozainstytutowe i wobec powyższego zarówno on jak i kierownictwo IBL-u, nie życzy sobie 
aby swym zachowaniem LIPSKI doprowadzał do jakichkolwiek zadrażnień z władzami zarówno politycz-

69 AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 28–29. Rozpracowanie o kryptonimie „Poeta”, skierowane przeciw Lip-
skiemu, prowadzone będzie już do końca istnienia PRL (zamknięte zostanie dopiero w roku 1990), 
zapewne dlatego znalazły się tu też (zdekompletowane) materiały z okresu wcześniejszego. Podsta-
wę wszczęcia sprawy stanowi fakt, że Lipski „od lat powiązany jest ścisłymi więzami ze środowiskiem 
opozycyjnym rekrutującym się z b. działaczy socjaldemokratycznych, katolickich, b. komandosów 
oraz niektórych działaczy podziemia londyńskiego. W środowisku tym [...] niejednokrotnie zajmo-
wał pozycję inspiratora i wykonawcy różnych akcji politycznych, skierowanych przeciwko polityce 
partii i rządu PRL”.

70 AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 325–326. Według dokumentów spotkanie w PAN-Klubie odbyło się 1 X. 
Z zajmowania się tymi materiałami miał zrezygnować J. Olszewski, interesował się zaś nimi 
A. Michnik.

71 Meldunek operacyjny. AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 322–323. Zdanie o „zainspirowaniu” miało ma-
skować tożsamość źródła o kryptonimie „Sylwek”.

72 Ibidem.
73 Zob. M. G ł o w i ń s k i, Mowa nad grobem Stefana Treugutta. „Rocznik Towarzystwa Literackiego 

im. Adama Mickiewicza” 1991/1992 (wyd. 1993).
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nymi jak i akademickimi. Ponieważ znajduje się na etapie kończenia habilitacji, może się zdarzyć, że 
nie zdąży jej ukończyć w instytucie – a w takiej sytuacji nikt nie będzie usiłował go bronić 74.

„Sylwek” miał na polecenie funkcjonariusza SB przekazać Treuguttowi treść 
przemówienia Lipskiego z pogrzebu (zapewne spisanego z taśmy nagrywanej przez 
SB), aby skonfrontować zapis z tym, jaki ewentualnie dostarczył kierownictwu Jan 
Józef. Nie wiem jednak, czy do takiej konfrontacji doszło. „Sylwek” w dokumenta-
cji SB dotyczącej Lipskiego pojawia się dopiero cztery miesiące później.

„Sylwek” rysuje się z zachowanych materiałów jako człowiek zastraszony i ster-
roryzowany przez funkcjonariusza SB. Nie należy go nazywać „donosicielem” (tj. 
aktywnym informatorem SB). Był to bezsprzecznie człowiek złamany i przygniecio-
ny, prawdopodobnie nie mogący uniknąć spotkań z „ochraniającym” IBL kapita- 
nem Słomą, który zakwalifikował go – zapewne bez jego wiedzy – jako „kontakt 
operacyjny”, nadając kryptonim. IBL zaś był pod wyjątkowo baczną „ochroną” SB.  
Prof. Tazbir zwracał uwagę na różnice w traktowaniu rozmaitych instytucji PAN 
przez SB. Wspominał, że IBL szczególnie narażony był na zainteresowanie SB, 
przekładające się na kontakty oficjalne i półoficjalne („IBL był na widelcu – prawie 
codziennie przychodził ktoś na rozmowę z Treuguttem, a na przykład do Instytutu 
Sztuki – w ogóle nie przychodzili” 75).

Nie wiemy, czy złożone właśnie w tym czasie Lipskiemu do podpisu oświadcze-
nie o zachowaniu tajemnicy „państwowej i służbowej” (z 14 X 1974) nie zostało 
przez niego potraktowane jako próba wmanipulowania go w oskarżenie o złamanie 
tajemnicy. Może dlatego odmówił podpisu, stwierdzając, „iż jako pracownik IBL 
PAN nie ma do czynienia z tajemnicami państwowymi” (T).

Porucznik Słoma, nowy „opiekun” Lipskiego (zapewne funkcjonariusz SB 
„ochraniający” IBL), przygotowywał wówczas „kierunkowy plan przedsięwzięć ope-
racyjnych” przeciwko Lipskiemu 76. Poza próbami pozyskania agentów z otoczenia 
Jana Józefa, inwigilacją i planowaniem działań „dezinformacyjnych oraz kompro-
mitujących” (w tym „ośmieszania” przez podsunięcie fałszywych wiadomości poli-
tycznych, co pokazałoby środowisku dezorientację Lipskiego, czy „podsunięcia [...] 
atrakcyjnej kobiety pozostającej na kontakcie” pionu kryminalnego) – „opiekun” 
zakładał podjęcie działań zmierzających do „maksymalnego ograniczenia możliwo-
ści wpływu J. J. LIPSKIEGO na środowisko twórcze, młodzieżowe”. Słoma proponował 
też „zainspirowanie kierownictwa Instytutu Badań Literackich PAN celem sukce-
sywnego i efektywnego rozliczenia” Lipskiego „z nałożonych na niego obowiązków 
zawodowych, co ograniczy w pewnej mierze jego możliwości działań politycznych” 77.

Jan Józef 11–12 XI 1974 uczestniczył w konferencji naukowej Literatura polska 
i rosyjska przełomu XIX i XX w., zorganizowanej przez IBL oraz Instytut Słowiano-
znawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR i Instytut Literatury Światowej im. 
M. Gorkiego w Moskwie. Udział w tej konferencji wzięli m.in. Kazimierz Wyka, 

74 Meldunek operacyjny. AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 322–323.
75 Rozmowa z J. Tazbirem z 25 IX 2012.
76 Kierunkowy plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania dot[yczącego] 

Jana Józefa Lipskiego z 9 X 1974 (Warszawa). AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 30–37.
77 Ibidem.
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Marta Wyka i Tomasz Burek. To, być może, podczas tej konferencji Lipski wzbudził 
sensację, prezentując trójwymiarowy, przestrzenny model, złożony „z trzech prze-
cinających się płaszczyzn odpowiednio pomalowanych, które wytyczały przestrzenie 
wyznaczone przez osie: epistemologiczną, ontologiczną i aksjologiczną”.

Na tych osiach, a więc w tych przestrzeniach, badacz lokował symbolizm, parnasizm, impresjonizm, 
ekspresjonizm, neoklasycyzm i inne nurty literackie, dążąc do maksymalnie konsekwentnego ich upo-
rządkowania według ściśle określonych postaw światopoglądowych 78.

Literaturoznawcy polscy i radzieccy wysłuchali pełnego swady referatu Lipskie-
go Nurty w literaturze Młodej Polski. (Próba modelowania geometrycznego). Wydaje 
się, że Jan Józef był w pełnej formie, szkoda, że ten tekst padł łupem cenzury 79.

18 XII 1974 komisja do spraw przewodu habilitacyjnego Lipskiego (Górski, 
Markiewicz, Wyka) wystąpiła do Rady Naukowej IBL o wyznaczenie recenzentów. 
Zostali nimi: prof. Górski (jeden z członków komisji), prof. dr hab. Artur Hutnikie-
wicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i doc. dr hab. Maria Podraza-
-Kwiatkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

27–28 II 1975 Lipski wziął udział w konferencji naukowej organizowanej przez 
Pracownię Literatury Okresu Młodej Polski IBL – Studia porównawcze nad kulturą 
modernistyczną – zestawiając ekspresjonizm polski i niemiecki 80.

 W marcu 1974 Podraza-Kwiatkowska, kierująca Pracownią Historii Literatury 
Okresu Młodej Polski, wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia Lipskie-
go 81. Później, w kwietniu, starania o „awans finansowy” dla Lipskiego wsparł kie-
rownik Zakładu Historii Literatury XX Wieku, prof. Żółkiewski, pisząc, że mono-
grafia Lipskiego o Kasprowiczu „imponuje poziomem erudycji”, a on sam bierze 
„bardzo czynny, autorski udział w życiu naukowym Instytutu” 82. „Dr Lipski jest 
naszym najwybitniejszym znawcą modernizmu”, stwierdzał Żółkiewski, wnioskując 
o „awans finansowy [...] o co najmniej 300 zł miesięcznie”. Walka o podwyżkę trwa 
dłuższy czas. Pierwszą Lipski uzyskuje w czerwcu – 4 000 zł, wstecznie, od stycznia, 
a drugą w grudniu (4 300 zł).

To okres częstych zmian dyrektorów IBL – w kwietniu dyrektorem została Te-
resa Skubalanka, w czerwcu obowiązki dyrektora pełnił Treugutt, a jesienią sta-
nowisko dyrektora zajął Mieczysław Klimowicz z Wrocławia 83.

78 R. L o t h, Wspomnienie o historyku literatury. W zb.: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka 
o Janie Józefie Lipskim. Red. A. B r o d z k a  [i in.]. Warszawa 1996, s. 62. M. Wyka przypuszcza, 
że przedstawiony przez Lipskiego model wynikał z pracy nad Kasprowiczem i prezentowany był na 
wewnętrznym zebraniu IBL (tak pamięta też Loth). Być może jednak Jan Józef chciał powtórzyć 
swoją prezentację – sugerowałby to już sam tytuł referatu.

79 Referat Lipskiego, zatwierdzony do druku, nie ukazał się w tomie Literatura polska i rosyjska 
przełomu XIX/XX wieku, zawierającym wystąpienia z tej konferencji. W roku 1978 teksty Lipskie-
go nie przechodziły przez cenzurę.

80 J. J. L i p s k i, Ekspresjonizm polski i niemiecki. „Dialog” 1975, nr 10, s. 104, 107–111. Przedruk 
w: Porównania. Studia o kulturze modernizmu. Red. R. Z i m a n d. Warszawa 1983. – J. J. L i p s k i, 
Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i nacjonalizmie. Warszawa 1992.

81 Pismo M. Podrazy-Kwiatkowskiej z 14 III 1974 (Kraków) (T).
82 Pismo S. Żółkiewskiego z 30 IV 1975 (Warszawa) (T).
83 Losy M. Klimowicza (1919–2008) były bardzo ciekawe – po wojnie obronnej 1939 roku więziony 

w łagrach, uciekł z więzienia w Baranowiczach, później walczył w AK i WiN, był m.in. wśród zdo-
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Recenzenci wiosną 1975 czytali rozprawę habilitacyjną Jana Józefa, prawdo-
podobnie jeszcze w postaci maszynopisu 84. Krystyna Podgórecka, koleżanka Lip-
skiego od czasu jego zatrudnienia w PIW, wspominała pośpieszne prace redakcyj-
ne nad jego książką habilitacyjną (związane także z przekraczaniem przez niego 
terminów). Książka ta musiała być zapewne wydrukowana z powodów formalnych 
przed kolokwium habilitacyjnym 85.

Profesor Hutnikiewicz w swojej bardzo pozytywnej recenzji z 3 V miał jedyną 
uwagę dotyczącą powściągliwości Lipskiego w zakresie ocen i wartościowania: 
„k o n s e k w e n t n y, o b i e k t y w i s t y c z n y  d e s k r y p t y w i z m  j e s t  w  h u-
m a n i s t y c e  n i e p o r o z u m i e n i e m” 86. Zdaniem Hutnikiewicza, habilitacja 
powinna być tylko formalnością potwierdzającą „fakt oczywisty, że dr Lipski już 
w tej chwili jest rzeczywistym samodzielnym pracownikiem nauki” (LH). Profesor 
zaznaczał:

jako załącznik do przewodu habilitacyjnego dr Jan Józef Lipski przedstawia ponad 70 prac krytyczno-
literackich i publicystycznych, ponad 30 prac edytorskich, z których każda zaopatrzona jest przez 
autora w jego własny, oryginalny wstęp, posłowie i komentarze, 5 książek, w tym 3 opublikowane [...] 
oraz rozprawę habilitacyjną [...] złożoną do druku [...].

Jest to dorobek imponujący, jeśli wziąć pod uwagę, że posiadacz tego dorobku dopiero teraz ubie-
ga się formalnie o tytuł samodzielnego pracownika nauki będąc nim w istocie od dawna. [LH]

Hutnikiewicz pisał o uderzającej aktywności pisarskiej Lipskiego i różnorodno-
ści uprawianych przez niego form. Podkreślał, że ma on jednak swoją domenę, 
„w  k t ó r e j  n i e  m a  r ó w n y c h  s o b i e  współcześnie konkurentów” – właśnie 
twórczość Kasprowicza (LH).

Podraza-Kwiatkowska w swojej recenzji zauważyła, że do habilitacji Lipskiego 
wystarczyłyby już same prace dotyczące Kasprowicza. Zaakcentowała jedyne do 
tamtego czasu wznowienie poezji Tadeusza Micińskiego, dokonane właśnie przez 
Lipskiego, podkreśliła wagę jego szkicu Biografia a interpretacja. W recenzji Pod-
razy-Kwiatkowskiej możemy zobaczyć zawoalowaną krytykę niektórych metod pi-
sania historii literatury. Autorka opinii uznała monografię Lipskiego za obronę 
przed tendencjami zmierzającymi do „historii literatury bez nazwisk” (LH).

Podraza-Kwiatkowska oceniła, że w przypadku monografii Kasprowicza pióra 
Lipskiego znajdujemy się „n a  n a j w y ż s z y m  p i ę t r z e  w i e d z y  p o l o n i-
s t y c z n e j”. Podkreśliła też rzadko spotykaną cechę Lipskiego: nie omija on trud-
ności badawczych – „przeciwnie, właśnie takie trudności wyraźnie go pasjonują” 
(LH). Przedstawia on wreszcie oryginalny sposób ukazywania wzajemnego stosun-
ku prądów i nurtów epoki Młodej Polski („w obrębie modernizmu wyróżnia Lipski 
8 podprądów, które nazywa nurtami [...]. Cały ten podział przeprowadza za pomo-

bywających więzienie UB w Tomaszowie Lubelskim we wrześniu 1945. Po ujawnieniu się zamiesz-
kał we Wrocławiu. W latach 1972–1976 był bezpartyjnym posłem na sejm. Jako literaturoznawca 
zajmował się okresem oświecenia. Zob. M. K l i m o w i c z, Wspomnienia z czasów zamętu. Wrocław 
2005.

84 Książka, przynajmniej podczas powstawania recenzji M. Podrazy-Kwiatkowskiej, nie była jeszcze 
wydrukowana, co jasno wynika z treści recenzji.

85 J. J. L i p s k i, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891–1906. T. 2 (1975), s. 518.
86  Akta przewodu habilitacyjnego dra Jana Józefa Lipskiego. AI 519/82. Dalej skrót: LH.
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cą stereometrycznego modelu opartego na układzie 3 współrzędnych. Model ten 
uwzględnia zróżnicowanie światopoglądowe w dziedzinie ontologii, epistemologii 
i aksjologii, pomija natomiast zagadnienia poetyki [...]”, LH) 87.

Recenzentka zwróciła też uwagę, że „Lipski stara się wykazać między innymi, 
że przyporządkowanie Kasprowicza ideologii narodowej demokracji było dotychczas 
– w wielu przypadkach – niezgodne z faktami”.

W podsumowaniu Podraza-Kwiatkowska stwierdzała, iż książka Lipskiego, 
reprezentującego „n a j l e p s z e  t r a d y c j e  p o l s k i e j  f i l o l o g i i  p o ł ą c z o n e 
z  n o w o c z e s n y m  w a r s z t a t e m  b a d a w c z y m”, służyć będzie wszystkim 
zajmującym się „nowszą literaturą”, i oceniała, „że dr Jan Józef Lipski zasługuje 
ze wszech miar [!] na stopień doktora habilitowanego” (LH).

Profesor Górski w swojej recenzji z czerwca miał tylko drobną uwagę (w grun-
cie rzeczy będącą nie tyle krytyką, co pochwałą), iż wbrew deklaracjom metodolo-
gicznym Lipskiego – „wyrzeczenie się wartościowania przez historyka literatury jest 
metodologicznym złudzeniem” (ta uwaga w jednym z egzemplarzy recenzji została 
podkreślona). Górski tonował wszakże swoje zasadnicze zastrzeżenie opinią, że „to 
drobiazg, który dla oceny przebogatych wyników naukowych rozprawy dra Lipskie-
go nie ma żadnego znaczenia” (LH).

Górski podkreślał metodologiczne nowatorstwo pracy, stwierdzając, co należy 
z zaskoczeniem odnotować, iż monografia Lipskiego „reprezentuje w praktyce jakiś 
typ strukturalizmu i staje się [Lipski] autorem chyba pierwszej w naszej nauce 
o literaturze monografii pomyślanej jako jednolite i metodologicznie konsekwentne 
zastosowanie strukturalizmu w badaniach literackich” (Górski odwołuje się do 
pojęcia „struktury jako ukształtowania utworu literackiego zgodnie z poglądem na 
świat i poetyką określonego prądu”). Profesor dodawał, iż „rozprawa habilitacyjna 
dra Lipskiego jest dziełem imponującym nie tylko, jeśli chodzi o jej rozmiary”. 
W końcowym wniosku stwierdzał zaś, że rozprawa „jest wysokiej wartości nowa-
torskim dziełem polskiej historii literatury i musi być uznana za wystarczającą 
podstawę dalszego przewodu habilitacyjnego” (LH).

Kolokwium habilitacyjne

Fundamentem habilitacji Lipskiego był drugi tom wielkiej monografii Kasprowicza, 
wykraczającej jednak poza problematykę twórczości jednego pisarza – Lipski inte-
resował się zagadnieniem prądu literackiego, które chciał uczynić „dominantą 
problemową pracy” 88. W książce przedstawił zatem swoją koncepcję prądu literac-
kiego oraz „model teoretyczny modernizmu jako prądu wielonurtowego”, przeana-
lizował wzajemne relacje ekspresjonizmu polskiego i niemieckiego oraz opozycję 
symbolizm–ekspresjonizm, dodał rozdziały o charakterze komparatystycznym 
(zawierające głównie odniesienia do literatury niemieckiej).

Książka habilitacyjna (wydana, jak wspominała Podgórecka, w ostatniej chwi-

87 Podraza-Kwiatkowska zaznaczyła tu, że wcześniej, w artykule Pozycja „Hymnów” Kasprowicza na 
tle kierunków literackich okresu, Lipski rozróżniał tylko 4 podprądy.

88 Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego (T).
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li, dzięki wytężonemu wysiłkowi pracowników PIW) była tylko jednym z elementów 
dorobku Lipskiego, który w dołączonej bibliografii własnego dorobku naukowego 
(zaznaczając, że kryteria samego przyporządkowania są w wielu przypadkach płyn-
ne) wymienił 28 studiów i rozpraw, „ok. 160 szkiców i recenzji o literaturze współ-
czesnej”, omówienia wznowień książek „z okresu międzywojennego na łamach 
»Rocznika Literackiego« 1956, 1957, 1963, 1964, 1965, 1966”, 5 recenzji na łamach 
„Pamiętnika Literackiego” (za najważniejszą sam Lipski uznaje recenzję książki 
Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka Głowińskiego), 7 prac edytorskich, 
3 wstępy popularnonaukowe, 177 szkiców popularnonaukowych o warszawskich 
felietonistach... (LH)

Posiedzenie Rady Naukowej IBL, którego jednym z punktów było kolokwium 
habilitacyjne Lipskiego, rozpoczęło się w czwartek, 30 X 1975, o 10.30, w sali 144. 
Wcześniej zdarzył się mały wypadek – zasłabł jeden z recenzentów, blisko 80-letni 
prof. Górski, w związku z czym kolokwium Lipskiego przesunięto po kolokwium 
jego młodszego kolegi, Romana Lotha 89.

Na posiedzeniu tym byli obecni m.in. Henryk Markiewicz, Maria Janion, Alina 
Witkowska, Janusz Pelc, Stefan Treugutt, Janusz Sławiński, Teresa Michałowska, 
Zdzisław Libera, Mieczysław Klimowicz i przewodniczący Rady Naukowej, Wincen-
ty Danek. 

Najpierw zabrał głos prof. Górski:

chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem przy kolokwium p. Lotha, że uważam dzisiejszą Radę Nauko-
wą dla Panów i dla mnie za pewnego rodzaju wspólne święto – w tym wypadku fakt, że odbywają się aż 
dwa kolokwia habilitacyjne dotyczące autora, którym się całe życie zajmowałem. [LH]

Po tym wstępie Górski zaskoczył Lipskiego pytaniem rozpoczynającym się od 
metafory:

chciałbym wysunąć jeden problem, który Pan byłby łaskaw oświetlić, mianowicie znamy wszyscy 
bajkę Kiplinga o kocie, który sam chciał chodzić. Gdyby zastosować to do Kasprowicza – w jakim 
stopniu był on kotem, który sam chciał chodzić? Co można by mówić o jego związkach czy braku 
związków? [LH]

„Pytanie należy, moim zdaniem, do pytań dosyć skomplikowanych”, zaczął 
swoją odpowiedź Jan Józef. Odpowiedź jest nieoczywista – „jak u każdego wybit-
nego pisarza” trudno oddzielić to, co wyróżnia go spośród innych, od tego, co za-
wdzięcza on „różnym tradycjom” (LH). 

Dalej Lipski szczegółowo omówił swoje rozumienie relacji Kasprowicza z różny-
mi tradycjami, podkreślając – co było podstawową tezą jego pracy – wagę tradycji 
związanych z kulturą i literaturą niemiecką (choć jednocześnie wśród czynników, 
które formowały Kasprowicza, wymienił i to, że był on Polakiem chłopskiego po-
chodzenia i urodził się w określonym regionie – który to fakt wzmacniał jego polską 
świadomość narodową).

Lipski zaprezentował zasadniczą tezę pracy będącej podstawą habilitacji: eks-

89 R. Loth (rozmowa z 24 IX 2013) nie jest pewien prawdziwości tego epizodu, ponieważ prof. Górski 
recenzował także jego pracę, musiał być zatem i na jego kolokwium.
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presjonizm Kasprowicza związany był z ówczesną sytuacją w literaturze niemieckiej, 
konsekwencjami takiego spojrzenia jest uniwersalizm Kasprowicza.

Górski zapytał, czemu Lipski nic nie wspomniał o wierszu Siądź na kamieniu 
(„Siądź na kamieniu, który się odłamał / Z odwiecznych skał, / I przez potoku 
odwieczny szum / Rozmawiaj z Bogiem” 90). Jan Józef odpowiedział, że pisanie o tym 
utworze w bieżącym tomie (rozumianym jako drugi z planowanych trzech) odebra-
łoby materiał do kolejnego tomu.

Autor Tekstologii i edytorstwa dzieł literackich pytał dalej: czy słusznie traktu-
je się powszechnie Kasprowicza „jako jakąś pętającą się obok Młodej Polski osobi-
stość, a nie kogoś, którego twórczość organicznie z tej Młodej Polski wyrastała”? 
Czy Kasprowicz należy do grupy pisarzy Młodej Polski, czy tylko należy do tego 
okresu chronologicznie? Lipski odpowiedział, że wbrew świadomości widzenia Mło-
dej Polski jako manifestacji indywidualizmu postrzega ją dwudzielnie – poprzez 
opozycję estetyzmu i etyzmu. I w tym sensie Kasprowicz nie pasuje do (ówczesne-
go) postrzegania epoki Młodej Polski, choć – niesłusznie.

Hutnikiewicz zadał z kolei pytanie, jaki był udział i znaczenie modernizmu 
w rozwoju liryki, co nowego i wartościowego wniósł modernizm do rozwoju poezji 
polskiej. Mówiąc o powrocie do tradycji średniowiecznych Jan Józef podał przykład 
hymnistyki – zasługą modernizmu jest według niego „odnowienie w świadomości 
tego, że język poetycki jest językiem specyficznym” (LH). Podraza-Kwiatkowska 
postawiła kwestię, czy w takiej monografii, jak Kasprowicza, możliwe byłoby spoj-
rzenie niechronologiczne. Po przyjaznym dialogu między Lipskim a Podrazą-Kwiat-
kowską głos zabrał prof. Markiewicz, pytając o zastosowanie proponowanych przez 
Lipskiego ośmiu nurtów poetyckich do analizy prozy (w dokumentacji zachowała 
się karteczka: „proza artystyczna a typologia nurtów literackich modernizmu”) – 
i przyparł go do muru, prosząc o przykład jednego z nich, parnasizmu, w powieś- 
ci (LH).

Lipski odpowiedział: 

nie umiałbym w tej chwili wskazać takiej powieści... Znajduję się w sytuacji zupełnie wyjątkowej, utrud-
niającej kojarzenie, ale nie tracę nadziei, że przy dłuższych poszukiwaniach takie powieści by się też 
znalazły. [LH]

Markiewicz uśmiechnął się życzliwie: „to nie przemawia przeciw modelowi. 
Model jest pojemny”. Lipski dopowiedział: 

największy kłopot teoretyczny miałem z tym, co nazywałem zmodernizowanym naturalizmem, gdyż 
naturalizm istnieje przed modernizmem i istnieje początkowo opozycja i stąd wprowadziło to pewien 
nieład. [LH]

Przewodniczący podziękował, pytając rytualnie: „czy jeszcze ktoś z Państwa 
chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę. Wobec tego możemy przystąpić do oma-
wiania. Panu Doktorowi dziękujemy” (LH). Lipski wyszedł, a prof. Górski stwierdził:

poza słowami najwyższego uznania innej reakcji z naszej strony być nie może. To jest pracownik na-

90 J. K a s p r o w i c z, Siądź na kamieniu. W zb.: Młoda Polska. Wybór poezyj. Oprac. T. Ż e l e ń s k i 
(B o y). Wyd. 2. Wrocław 1947, s. 117. BN I 125.
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ukowy dojrzały w najwyższym stopniu, posiadający ogromną wiedzę i ogromną metodologiczną świa-
domość. [LG]

Autor Tekstologii i edytorstwa dzieł literackich porównał monografię Kaspro-
wicza z dawnymi monografiami Mickiewicza i Słowackiego, stwierdzając, że żaden 
z nowszych pisarzy nie ma pracy o podobnej wartości. Prof. Hutnikiewicz dodał, 
iż Lipski „już w tej chwili” jest „docentem [czy?] nawet profesorem literatury, tylko 
że to nie jest formalnie zatwierdzone i to musi być zrobione”. Prof. Markiewicz 
powiedział, że jest „w pełni usatysfakcjonowany odpowiedzią dra Lipskiego”. Głos 
zabrał jeszcze krótko prof. Jankowski, który chwalił Lipskiego za jego udział 
w przygotowaniu słownika pseudonimów, mówiąc, że mimo iż Lipski jest w tej 
dziedzinie „hobbystą”, to prace przy słowniku prowadzone pod jego kierownictwem 
„rozwijają się bardzo dobrze” (LH).

Po Jankowskim głos zabrała jeszcze prof. Janion, wypowiadająca się jako re-
daktor serii, w której ukazały się dwie książki Lipskiego. Nazwała go „rasowym 
historykiem literatury” (LH), prezentującym solidny warsztat w swoich książkach 
o klasycznym historycznoliterackim kształcie. Janion zwróciła uwagę na cechę 
wyróżniającą Lipskiego, którą można określić jako dążenie do weryfikowalności 
hipotez (zastanówmy się – czy to nie wynikało z jego fascynacji neopozytywistycznym 
stylem myślenia?...). „Ciekawe, że on wielokrotnie formułuje swoją teorię prądów 
literackich, ale zawsze usiłując natychmiast sprawdzić tę teorię w praktyce”, mó-
wiła Janion, zaznaczając, że to spojrzenie, przyznające w badaniach literackich 
prymat właśnie historii literatury, jest jej bliskie (LH).

Profesor Janion wspomniała też o ciekawych propozycjach badawczych Lip-
skiego dotyczących biografistyki (zapewne mając na myśli Biografię a interpretację).

Ponadto na końcu doc. Sławiński, zgadzając się z opinią Janion o Lipskim „jako 
rasowym historyku literatury”, dodał, że Lipski jest „również wytrawnym krytykiem 
literackim”, co „bardzo wyostrza jego instrumentarium jako rasowego historyka li-
teratury, umożliwia mu poznawanie w rzeczach zdawałoby się martwych czegoś, 
co jeszcze nie jest martwe, co jeszcze żyje” (LH).

Sławiński podkreślał, iż „jest karkołomne dzisiaj pisać o Kasprowiczu” – i „tyl-
ko dlatego” mógł Lipski o nim pisać, bo coś mu się w nim, jako krytykowi, podo-
bało. „Ja uważam”, kończył Sławiński, „że w wizerunku Jana Józefa Lipskiego nie 
powinno tego zabraknąć. On jest poprostu [!] wybitnym krytykiem literackim” (LH).

Rada Naukowa w tajnym głosowaniu przyjęła kolokwium habilitacyjne Lipskie-
go – jednomyślnie. Ale w drugim głosowaniu, nad nadaniem stopnia naukowego, 
na 28 głosujących był jeden głos na „nie”, jeden zaś wstrzymujący się, przygniata-
jąca większość, 26 głosów na 28, była za.

Mimo uchwały Rady Naukowej IBL – CKK do spraw Kadr Naukowych przy 
Prezesie Rady Ministrów po ośmiu miesiącach, 5 VII 1976, wyda decyzję o nieza-
twierdzeniu owej uchwały 91. Będzie to jeden z elementów represji wobec Lipskiego, 
najprawdopodobniej za działania, jakie podjął tuż po kolokwium habilitacyjnym, 
tj. zaangażowanie się w protesty przeciw zmianom w konstytucji.

91 Pismo Rady Naukowej IBL PAN z 14 XI 1977 (Warszawa) (T).
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Protesty konstytucyjne. „Najbardziej wskazane byłoby przesunięcie na etat 
dokumentalisty [...]”

Po kolokwium habilitacyjnym Lipski 12 XI 1975 wyjechał do Paryża 92. Dwa dni 
przedtem rozmawiając z Michnikiem, prosił go o przekazanie Słonimskiemu proś-
by, „aby Antoni nie złożył tekstów za wcześnie” 93 (Jan Józef zbierał podpisy pod 
protestem w sprawie zmian w treści konstytucji). Do Polski wrócił pociągiem 6 XII. 
Zgodnie jeszcze z czerwcowym zaleceniem z Departamentu III MSW celnicy z urzę-
du w Kunowicach dokonali szczegółowej rewizji bagażu, jak też osobistej, zarówno 
samego Jana Józefa, jak „towarzyszących mu” Danuty Baril-Klukowskiej i Mariana 
Błażejczyka 94 (można przypuszczać, że były to osoby, z którymi spotkał się przy-
padkowo, zajmując po prostu ten sam przedział w wagonie – nie pojawiają się nigdzie 
indziej w biografii Lipskiego).

Janowi Józefowi zarekwirowano cztery książki – Szkice polityczne Josepha 
Conrada, Groby Napoleona Zofii Romanowiczowej, tom wierszy Ciemne świecidło 
Aleksandra Wata i przewodnik Polak zwiedza Paryż. Konsekwencją zbierania przez 
niego podpisów było zaś zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych, wydane w Wigilię 
1975 roku 95.

Na początku 1976 roku, 8 I, w Informacji przygotowanej przez kapitana Słomę, 
znajdujemy plan działań, których celem była „neutralizacja wrogiej i antysocjali-
stycznej działalności J. J. LIPSKIEGO [...]”. Działania te zostały podzielone na trzy 
grupy: polityczne („stworzenie atmosfery dezaprobaty środowiskowej dla działalno-
ści opozycyjnej” Lipskiego przez Podstawową Organizację Partyjną PZPR w IBL), 
służbowe i operacyjne 96.

„Działania służbowe” miały zmierzać do „wstrzymania mianowania na etat 
docenta w PAN”, „niedopuszczanie do dalszego publikowania w wydawnictwach 
krajowych”, „uniemożliwienie rozpoczęcia studiów wyższych w roku akademickim 
1976/77 córce” 97 (tj. Agnieszce Lipskiej, zaangażowanej w działania opozycyjne). 
W SB planowano też – co nas tu najbardziej interesuje – uzyskanie służbowego 
przeniesienia Lipskiego z IBL do ośrodka poza Warszawą, np. biblioteki w Kórniku 
pod Poznaniem.

„Działania operacyjne” z kolei miały doprowadzić do „zapewnienia pełnej kon-
troli oraz dopływu informacji wyprzedzających dot. zamiarów oraz planowanej 
działalności politycznej wymienionego”, do rozpoznania i dokumentowania kontak-
tów zagranicznych (z krajami kapitalistycznymi) oraz – „maksymalnie ograniczyć” 
„możliwości wpływu J. J. LIPSKIEGO na środowisko twórcze, młodzieżowe i naukowe”. 
Na koniec chciano także zwrócić „uwagę na jego [tj. Lipskiego] zachowanie w sferze 
etyczno-moralnej” (czyli szukano materiałów kompromitujących).

92 AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 352.
93 Jw., k. 353.
94 Jw., k. 356, 357.
95 Jw., k. 361, 362. Zastrzeżenie – według odręcznego dopisku – miało obowiązywać do 20 XII 1977, 

tj. przez najbliższe dwa lata.
96 Informacja operacyjna z 8 I 1976 (Warszawa). Jw., k. 366. 
97 Ibidem.
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„Sylwek” na początku lutego alarmował, że w przypadku wyboru do władz 
związku zawodowego oznaczałoby to „o b j ę c i e  o s o b y  L i p s k i e g o  j a k  i  j e g o 
d z i a ł a l n o ś c i  i m m u n i t e t e m  z w i ą z k o w y m  p r z e z  k i l k a  k o l e j n y c h 
l a t” 98. „Sylwek” zdawał się nie przepadać za Lipskim, bo nie omieszkał kapitano-
wi Słomie, „ochraniającemu” IBL, wspomnieć, że Lipski „oficjalnie krążył po insty-
tucie z petycjami, usiłując nakłaniać niektóre osoby do złożenia podpisu”, m.in. 
Sławińskiego, Głowińskiego, Brodzką, argumentując, że „podpisała też Stefanowska, 
więc musisz ty też [...]” 99.

Kapitan SB groził zastępcy dyrektora IBL „konsekwencjami” za podpis złożony 
przez jego żonę pod jednym z listów protestujących przeciwko zmianom w konsty-
tucji. Ingerował też w wybory władz związkowych w IBL, mówiąc, „że w żadnym 
wypadku kandydatura J. J Lipskiego nie może być brana pod uwagę i on sam nie 
może wejść w skład przyszłej rady związkowej” 100.

„Sylwek” miał proponować Słomie podjęcie przez Służbę Bezpieczeństwa dzia-
łań zmierzających do „odcięcia” Lipskiego od IBL – najpierw przez przeniesienie go 
z etatu historycznoliterackiego na etat dokumentalisty (co zachwiałoby jego pozycją 
w instytucie i ułatwiłoby kolejne posunięcia), później zaś ewentualnie przez prze-
niesienie Lipskiego poza IBL, co byłoby „łatwiejsze do przeprowadzenia właśnie 
z etatu dokumentalisty” 101.

Kilka tygodni wcześniej, 1 XII 1975, nastąpiła zmiana macierzystej struktury 
pracowni Lipskiego – przestała istnieć dotychczasowa pracownia z siedzibą w Kra-
kowie i odrębnym zespołem warszawskim prowadzonym przez Zimanda, utworzo-
na została Pracownia Historii Literatury Okresu Młodej Polski 102. Czy ewentualne 
ruchy kadrowe były możliwe także z powodu tej zmiany? Przeniesienie Lipskiego 
na etat dokumentalisty miało dokonać się niemal natychmiast, na posiedzeniu 
dyrekcji IBL 11 II. Dwa dni wcześniej funkcjonariusz SB miał się zobaczyć z „Sylw-
kiem” raz jeszcze, nie wiadomo, czy doszło do spotkania tego dnia. Zachował się 
raport funkcjonariusza SB ze spotkania, które odbyło się w dniu posiedzenia 
dyrekcji, tj. 11 II 103. Dyrekcja IBL była wówczas niewątpliwie pod presją SB, do-
magającej się konsekwencji nie tylko wobec Lipskiego, ale też wobec innych pra-
cowników IBL składających podpis pod którymś z listów protestacyjnych przeciw 
zmianom w konstytucji – m.in. wobec żony jednego z zastępców dyrektora. Na 
kolejnym posiedzeniu dyrekcji (być może, była to gra na czas, początkowo mówio-
no właśnie o posiedzeniu 11 II) miały zostać podjęte cztery decyzje, w tym – na 
pierwszym miejscu – dotycząca Lipskiego: „przesunięcie” go „na etat dokumenta-
listy” (z uwagą, że „najbardziej wskazana jest pracownia prof. Jankowskiego, gdzie 
pracownicy zobligowani są do 7-mio godzinnej obecności w instytucie”) 104.

  98 Informacja operacyjna z 9 II 1976 (Warszawa). AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 369–371.    
  99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Ibidem.
102 W skład pracowni weszli wówczas członkowie zespołu warszawskiego, tj. R. Zimand, H. Filipkow-

ska, B. Wojnowska, J. J. Lipski, oraz przeniesieni: J. Prokop, J. Kądziela, A. Łempicka, A. Werner, 
M. Puchalska.

103 Informacja operacyjna z 11 II 1976 (Warszawa). AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 378.
104 Ibidem.
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Lipski wiedział o groźbie przeniesienia do Kórnika (syn Jana Józefa wspominał, 
że mówił o tym w domu). Z cytowanego już źródła – meldunku funkcjonariusza 
SB „ochraniającego” IBL – wynika jednak, że realizację tych twardych represji 
przeciw pracownikom instytutu miał wstrzymać prof. Jarema Maciszewski (będą-
cy wtedy od kilku miesięcy kierownikiem Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR) 105. 
„Sylwek” relacjonował Słomie (nie wiemy, na ile zgodnie z rzeczywistością), że 
Maciszewski „podczas spotkania z prof. Klimowiczem przekazał ustne »polecenie« 
wstrzymujące jakiekolwiek działania (dolegliwości) w stosunku do osób będących 
sygnatariuszami petycji” 106. (Rozmowa ta miała się odbyć w obecności prof. Jana 
Szczepańskiego.)

Trudno to działanie nowego kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR 
zinterpretować jednoznacznie. Na pierwszy rzut oka faktycznie wyglądało to na 
wstrzymanie represji. Wszakże takie postępowanie władz, jak przesunięcie Lipskie-
go, przeszkodzenie w wyjeździe służbowym Marii Dernałowicz do Francji, wstrzy-
manie wypłat stypendium habilitacyjnego Zdzisławowi Łapińskiemu i stypendiów 
doktoranckich trzem magistrom (o czym wspomina notatka funkcjonariusza 
MSW) 107 byłoby dotkliwe dla tych osób, ale także niekorzystne dla władz (z uwagi 
na komentarze Zachodu). Może dlatego Maciszewski zahamował realizację „twar-
dych”, bezpośrednich, administracyjnych represji. Przynajmniej w przypadku 
Lipskiego zdecydowano jednak o represjach, lecz pośrednich, tzn. takich, które nie 
wskazywały jednoznacznie na władze jako na ich siłę sprawczą. Ba, formalnie 
w ogóle wolno było podważać określenie „represje”, wskazując na teoretyczną nie-
zależność instytucji, którymi się posłużono 108.

Oczywiście, sprawę można postrzegać jako kolejne pole rozgrywek między gru-
pami władzy – między MSW a Wydziałem Nauki KC. 10 III 1976 prawdopodobnie 
kapitan Słoma sporządził kolejną notatkę o Lipskim, na której podstawie przygo-
towano „informację nr OE-I-0131/76 dla tow. Jaremy Maciszewskiego” 109, dostar-
czoną Maciszewskiemu zapewne dzień lub dwa dni później. Przypuszczam, że 
akurat w tym przypadku cele SB i Wydziału Nauki KC były zbieżne, a różnice 
wynikały jedynie z taktyki.

W każdym razie – mimo anulowania gotowej już, jak można przypuszczać, 
decyzji o przeniesieniu Lipskiego na etat dokumentalisty – wkrótce spadają na 
niego dwa ciosy: wstrzymanie wydania tomu jego szkiców krytycznoliterackich oraz 
(o czym była mowa) niezatwierdzenie habilitacji.

105 Jarema M a c i s z e w s k i  (1930–2006) – w czasie drugiej wojny członek Szarych Szeregów, łącznik 
w powstaniu warszawskim. Po wojnie najpierw we Wrocławiu, członek PPS, ZMP. Od roku 1958 
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1975–1981 kierownik Wydzia-
łu Nauki i Oświaty KC PZPR, 1976–1986 zastępca członka KC PZPR, 1986–1990 członek KC PZPR, 
w latach osiemdziesiątych zaufany gen. W. Jaruzelskiego.

106  Informacja operacyjna z 11 II 1976 (Warszawa).
107 Ibidem.
108 Interesującą perspektywę badawczą stanowiłoby przeanalizowanie – na przykładach konkretnych 

osób – stosowania represyjnej polityki naukowej przez „delegowanie na niższe szczeble”, formalnie 
nie powiązane z administracją, represji przeciw sygnatariuszom protestów konstytucyjnych wśród 
naukowców.

109 Informacja operacyjna z 11 II 1976 (Warszawa). AIPN, 0204/1421, t. 4, k. 384–385.
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Uniemożliwienie wydania prac krytycznoliterackich przez SB

O wstrzymaniu edycji zbioru szkiców krytycznoliterackich Lipskiego, złożonych 
w „Czytelniku”, zadecydowano najprawdopodobniej poza wydawnictwem. W notat-
ce służbowej jednego z pracowników MSW z 20 II 1976 czytamy m.in.:

„uzyskano sprawdzoną informację” że Lipski w końcu lutego „złoży w redakcji »CZYTELNIK« maszynopis 
swojej książki. Będzie to kompilacja artykułów ogłoszonych / drukowanych / już wcześniej m.in. 
w »Twórczości« a dotyczących współczesnej poezji polskiej”. Wydział III i IV Departamentu III MSW 
podjęły działania zmierzające „do niedopuszczenia do druku wym. pozycji” 110.

Nie wiemy, oczywiście, w jaki sposób to zablokowanie nastąpiło – mogło wyni-
kać nie z konkretnych działań funkcjonariuszy SB, ale z zapisu cenzorskiego do-
tyczącego publikacji Lipskiego; był to także środek represji w związku z udziałem 
w protestach konstytucyjnych. Książka – w wersji okrojonej – ukazała się dopiero 
11 lat później na emigracji nakładem Instytutu Literackiego. Obszerniejszy wybór 
szkiców krytycznoliterackich Lipskiego wydrukowano zaś dopiero w 2009 roku 111.

Superrecenzje habilitacji

Tymczasem trwała procedura habilitacyjna Lipskiego. Dokumenty do CKK do spraw 
Kadr Naukowych w Warszawie (która dwa lata wcześniej zastąpiła dawną Główną 
Komisję Kwalifikacyjną przy PAN) przesłane zostały z IBL 25 XI 1975 112. Przynaj-
mniej część wydarzeń, jakie miały wówczas miejsce w związku z habilitacją Lip-
skiego, można zrekonstruować na podstawie późniejszego odwołania: materiały 
z roku 1976 dotyczące Lipskiego podpięte są pod 1981 rok.

Wyznaczono superrecenzenta habilitacji Lipskiego, został nim prof. Bogdan 
Zakrzewski (1916–2011) z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodził się on z pozytyw-
ną opinią na temat pracy, wyrażoną w trzech recenzjach (Górskiego, Hutnikiewicza 
i Podrazy-Kwiatkowskiej) 113, co więcej, głośno mówił o swojej pozytywnej recenzji. 
Prof. Zakrzewski w opinii stwierdzał jednoznacznie, że „uchwała Rady Naukowej 
IBL o nadanie dr. J. J. Lipskiemu stopnia doktora habilitowanego z zakresu lite-
ratury polskiej posiada pełne uzasadnienie”; nie wymieniał żadnych słabości, nie 
zostawiał żadnej furtki do zakwestionowania wartości pracy – o czym później nie-
którzy, broniąc się przed zarzutami, będą mówić. Przeciwnie, Opinia w sprawie 
zatwierdzenia nadanego dr. Janowi Lipskiemu stopnia doktora habilitowanego prof. 
Zakrzewskiego, datowana na 9 II 1976, jest nie tylko pozytywna, ona jest niemalże 
entuzjastyczna 114. Pisząc o dorobku Lipskiego określał go jako wybitny i wymieniał 
160 szkiców i recenzji, 170 szkiców o warszawskich felietonistach, spośród prac 

110 Notatka służbowa z 20 II 1976. Jw., k. 380.
111 L i p s k i, Słowa i myśli.
112 Wykaz dokumentacji spraw rozpatrzonych przez Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do 

spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 25 maja 1981 r. AAN, zespół 1681 
(Centralna Komisja Kwalifikacyjna), teczka nr 26. Dalej skrócony zapis: Wykaz dokumentacji.

113 Rozmowa z M. Głowińskim z 12 IX 2013.
114 Wykaz dokumentacji.
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naukowych „28 rozpraw, 5 recenzji, 6 omówień wznowień z okresu międzywojen-
nego na łamach »Rocznika Literackiego«, 6 książek typu edytorskiego [...]” oraz 
wspomniane dwie książki o Kasprowiczu. Profesor uwypuklał ich wysoką wartość 
naukową. Co jeszcze więcej, zestawił Lipskiego z gigantem polskiej filologii, prof. 
Kleinerem, pisząc o tym, że „zrealizowaną już w 2/3” zamierzoną monografię Ka-
sprowicza „można by porównać z równie ambitnymi i monumentalnymi monogra-
fiami Kleinera o Słowackim i Mickiewiczu”!... 115 Mówił o monografii Kasprowicza 
jako o książce nowatorskiej.

Trudno jednak – z powodu niezachowania się dokumentacji – wskazać dziś 
powody, które zadecydowały (przynajmniej formalnie) o zakwestionowaniu tej su-
perrecenzji i powołaniu kolejnego recenzenta, nie można też określić precyzyjnie 
czasu tej decyzji. Według późniejszego pisma z 1981 roku: 

w okolicznościach, których nie udało się [...] wyjaśnić, superrecenzja prof. Zakrzewskiego nie została 
na posiedzeniu CKK przedstawiona, a On sam nie był o tym posiedzeniu w ogóle powiadomiony 116,

– wniosek zaś o powołanie nowego superrecenzenta, „który rozpatrzyłby sprawę 
również pod kątem postawy społeczno-politycznej dr Lipskiego”, padł, jak miał 
mówić obecny przy tym prof. Witold Czachórski, „z sali” 117. Jak w listopadzie 1980 
powiedział prof. Jerzy Ziomek, „nie znalazł się ani jeden polonista, historyk litera-
tury, który by napisał recenzję negatywną” 118. Autorem kolejnej opinii został języ-
koznawca z Katowic, od 5 II 1976 profesor nadzwyczajny, Władysław Lubaś. Był 
on polonistą, jednak nie tylko nie specjalizował się w omawianym okresie, ale nie 
był w ogóle historykiem literatury 119. 

115 Ibidem.
116 Ibidem. Dokument został podpisany przez prof. Kielan-Jaworowską, domagającą się interwencji 

w sprawie habilitacji Lipskiego.
117 Warto zaznaczyć, że w lutym 1976 na posiedzeniu Prezydium CKK było dużo odroczeń habilitacji 

(zob. Współpraca Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych z urzędami i pla-
cówkami naukowymi w latach 1973–1977. Protokóły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych w 1976 roku, sygn. 7/4, k. 27–32. AAN, zespół 1681 
áCKKñ). Sprawa Lipskiego była wtedy chyba jednak rozpatrywana raczej na poziomie sekcji, jesz-
cze nie prezydium. Dużo habilitacji odrzucano też w marcu – to czas po protestach w sprawie zmian 
w konstytucji. Nie analizowałem związków odrzuceń z protestami, ale sądzę, że to byłoby warte 
zbadania.

118 Rada Naukowa, posiedzenia z 25 I, 6 V, 11 XI 1980. Stenogram z 11 XI 1980 (AI).
119 W. L u b a ś  (list do Ł. Garbala, z 17 VI 2013) sam wspomina, że w czasie studiów na Uniwersy-

tecie Jagiellońskim uczestniczył m.in. w seminarium K. Wyki, o jego specjalizacji językoznawczej 
zadecydował przypadek, został asystentem prof. W. Taszyckiego. W roku 1971 wrócił z Jugosławii 
(był „zauroczony jugosłowiańskim samorządowym systemem politycznym i gospodarczym przy 
równocześnie narastającym krytycyzmie wobec polskich rządów Gomułki”) i zmuszono go do odej-
ścia z UJ. Jak wspomina, był zafascynowany Gierkiem (żywił nadzieję na zmiany w stylu jugosło-
wiańskim), zaczął wtedy pracować na Uniwersytecie Śląskim. Też w Katowicach żona Lubasia 
znajduje posadę, której nie miała w Krakowie. Lubaś podkreśla, że był „zupełnie zdezorientowany 
i oderwany od aktualnych polskich problemów politycznych”. Przez fakt szybkiej kariery w Kato-
wicach, partyjnym gnieździe Gierka, łatwo dziś zaklasyfikować Lubasia jako naukowca powiąza-
nego właśnie z tą ekipą („w poglądach politycznych na Śląsku stałem się w pełni »gierkowski«”). 
Pochodził z rodziny chłopskiej, w której osiąganie sukcesów naukowych stanowiło realizację nie-
dosiężnych wcześniej marzeń – widząc, że w jego miasteczku „po wojnie utworzono dobre liceum 
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Lubaś, związany z Uniwersytetem Śląskim, entuzjastycznie nastawiony do 
Gierka, nie znając, jak wspominał, „wojennej, kombatanckiej części biografii habi-
litanta”, tuż przed napisaniem recenzji został poinformowany o prowadzonej przez 
niego działalności opozycyjnej wobec I sekretarza KC PZPR, co uważał wówczas „za 
rzecz szkodliwą dla państwa i pokoju społecznego”. Informację taką, jak opowiadał, 
tuż przed napisaniem recenzji przekazał mu jego przełożony, rektor Uniwersytetu 
Śląskiego, Henryk Rechowicz (zm. 2004), powołując się na rozmowę z prof. Maci-
szewskim (będącym, jak pamiętamy, kierownikiem Wydziału Nauki i Oświaty KC 
PZPR).

Autor opinii negatywnej nie zdawał sobie sprawy, jak dziś wspomina, że wypeł-
niał niewdzięczne zadanie; uważał, że napisał opinię obiektywną. Działania CKK 
pokazują jednak, że szukano możliwości niezatwierdzenia habilitacji Lipskiego. 
Poinformowanie prof. Lubasia przez jego przełożonego o politycznym zaangażowa-
niu habilitanta – co nie powinno wpływać przecież na ocenę pracy naukowej – było 
wyraźnym sygnałem intencji władz, stanowiło manipulację lub zawoalowane pole-
cenie.

Profesor Lubaś w swojej Opinii w sprawie wniosku Rady Naukowej IBL-u 
o nadanie drowi Janowi Józefowi Lipskiemu stopnia doktora habilitowanego, da-
towanej na 15 VI 1976, wychodząc od pochwał recenzentów, przeszedł do krytyki 
ich opinii, wykorzystując zresztą, w zmienionym sensie, także ich zdanie 120. 
Stwierdził, że recenzenci pominęli problem powtórzenia przez niego w habilitacji 
metodologii doktoratu. Zauważał, iż książka przedstawiona jako habilitacyjna jest 
jedynie wzbogaceniem tomu pierwszego, stanowiąc przedłużenie „interpretacji 
chronologicznie po sobie następujących utworów poety”. Formalnie w ten sposób 
podważywszy możliwość zakwalifikowania tej książki jako podstawy habilitacji, 
prof. Lubaś przeszedł do oceny dorobku Lipskiego (jak pamiętamy, bardzo chwa-
lonego przez prof. Zakrzewskiego). Stwierdzał, że prac naprawdę historycznolite-
rackich Lipskiego „mamy dosłownie kilka”, że istnieje 15 pozycji o Kasprowiczu, 
które na ogół weszły później do obu książek, w większości są to recenzje (i tu 
wykorzystał, wbrew intencjom, pochwalne słowa Sławińskiego, mówiącego podczas 
kolokwium, iż Lipski to krytyk literacki). Recenzent powołał się też na fakt, że 
o dorobku Lipskiego nic nie pisał w swojej recenzji prof. Górski. Lubaś stwierdził, 
iż jeśli brać pod uwagę, że Lipski uzyskał magisterium w roku 1950 – „to jest to 

i gdy zapełniła je podobna do [niego] chłopska młodzież, która bez trudu dostawała się na studia”, 
uwierzył w Polskę Ludową. Początkowo studiował na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym 
Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. Wspomina, iż został zmuszony do rezygnacji ze studiów 
z powodu „słabego politycznego wyrobienia” (nie wziął udziału w zbiorowym oglądaniu filmu Ka-
waler Złotej Gwiazdy). 

 Lubaś studiował także na Uniwersytecie Belgradzkim. Odbył staże na uniwersytetach w Getyndze 
i w Kolonii oraz w Instytucie Języka Katalońskiego w Barcelonie. Był zatrudniony na UJ w Katedrze 
Języka Polskiego (1956–1971). Współorganizator i pierwszy dziekan Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego (1973); od 1976 roku profesor nadzwyczajny; dyrektor Instytutu Języka Pol-
skiego PAN w Krakowie (1979–1991); od 1984 roku profesor zwyczajny. Od roku 1994 pracował 
na Uniwersytecie Opolskim. W roku 2006 otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Belgradzie. 
Zmarł w 2014 roku.

120 Wykaz dokumentacji: W. L u b a ś, Opinia w sprawie wniosku Rady Naukowej IBL-u o nadanie 
drowi Janowi Józefowi Lipskiemu stopnia doktora habilitowanego, z 15 VI 1976. Dalej skrót: OL. 

II-3.indd   210 2016-12-08   11:35:28



211ŁUKASZ GARBAL   Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Cz. 2

niewiele”, w wypadku gdy chodzi o dorobek naukowy. Doszukał się także innych 
uchybień – tym razem formalnych, pisząc ponownie o braku opinii o dorobku 
w recenzji prof. Górskiego oraz o fakcie dokooptowania do komisji habilitacyjnej 
w IBL prof. Jankowskiego po śmierci Kazimierza Wyki „bez formalnej Uchwały 
Rady” (OL). Podkreślił też, że prof. Górski był równocześnie członkiem komisji 
i recenzentem – konkludował wręcz, że jedynym pełnoprawnym członkiem komisji 
był prof. Markiewicz.

Na końcu zaś – pod wpływem rozmowy z kierownikiem Wydziału Nauki KC 
PZPR – dodał ustęp o charakterze politycznym:

po czwarte wreszcie – stanowczo należy uchylić opinię o postawie społecznej habilitanta wyrażoną przez 
prof. Hutnikiewicza, że jest dr Lipski „czujnym obserwatorem życia literackiego w Polsce angażującym 
się żywo w złożoną jego problematykę w poczuciu odpowiedzialności za jego właściwy rozwój artystycz-
ny i moralny”. Jest dr Lipski przykładem właśnie nieodpowiedzialności obywatelskiej i angażowania się 
po stronie sił i poglądów niekonstruktywnych, wstecznych i antysocjalistycznych. [OL]

Swoją miażdżącą opinię podsumował jednoznacznie:

biorąc pod uwagę przedłożone zasadnicze zastrzeżenia wobec rozprawy habilitacyjnej, dorobku i posta-
wy obywatelskiej dra Lipskiego – stawiam wniosek o niezatwierdzenie Uchwały Rady Naukowej IBL-u 
z dnia 30 X 1975 o nadaniu drowi Janowi Józefowi Lipskiemu stopnia doktora habilitowanego. [OL]

Opinia prof. Lubasia, datowana na 15 VI, przedstawiona została już niecały 
tydzień później, 21 VI, na posiedzeniu Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych 
CKK jako pierwsza z rozpatrywanych wówczas spraw 121. Warto przytoczyć zacho-
wany w dokumentacji opis zdarzenia:

Na wstępie Przewodniczący – prof. Hensel powitał nowo wybranych członków Sekcji i omówił kry-
teria stosowane przy opiniowaniu spraw.

H – 15 L i p s k i  – opinia negatywna.
Prof. Salwa – przypomina, że praca habilitacyjna musi wnosić coś twórczego w stosunku do pracy 

doktorskiej. Taka sytuacja nie zaistniała w omawianej sprawie. Z drugiej strony powinno się unikać 
wąskiego tematu naukowego. Trzeci element, to skromny dorobek naukowy kandydata. Wszystko to 
składa się na negatywny stosunek do omawianego wniosku.

Prof. Czachórski – prosi o wyjaśnienie zastrzeżeń co do postawy społecznej nadmienionej w refe-
racie Prof. Lubasia. Wyjaśnia prof. Maciszewski [m.in. powiedział: „sumienie obywatelskie nie pozwala 
zatwierdzić habilitacji człowiekowi, który ma zły wpływ na młodzież akademicką” – Ł. G.]. Sam dr Lipski 
jest przykładem nieodpowiedzialności obywatelskiej i jest propagatorem poglądów wstecznych i anty-
socjalistycznych.

Prof. Czubiński – nawiązując do wypowiedzi prof. Salwy popiera wniosek o niezatwierdzenie stop-
nia doktora habilitowanego.

Prof. Topolski – praca habilitacyjna powinna jakościowo (a nie ilościowo) różnić się od pracy dok-
torskiej. [OL]

Profesor Lubaś wspominał, że głosowanie nad jego negatywnym wnioskiem nie 
było jednoznaczne – było kilka głosów na „nie” (czyli przeciwko przyjęciu negatyw-

121 Wykaz dokumentacji spraw rozpatrzonych przez Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do 
spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 25 maja 1981 r. Załącznik do proto-
kółu z posiedzenia Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych w dn. 21 VI br. [1976]. AAN, zespół 
1681 (CKK), teczka nr 26.

II-3.indd   211 2016-12-08   11:35:28



MATERIAŁY I NOTATKI212

nej recenzji?). Jedyne pytanie („nie pamiętam dokładnie treści” 122) zadała socjoloż-
ka, prof. Antonina Kłoskowska. Wniosek w sprawie habilitacji Lipskiego odrzucono 
znaczną większością głosów Sekcji CKK 123. W jej składzie znajdowali się także 
historycy literatury, w tym prof. Klimowicz (ówczesny dyrektor IBL). Żaden z nich 
– według wspomnień Lubasia – jednak się nie odezwał. Maciszewski po głosowaniu 
pogratulował Lubasiowi.

Tylko dwie osoby w Sekcji głosowały za zatwierdzeniem habilitacji Lipskiego, 
jedna się wstrzymała – głosów przeciw było aż 24 124.

Formalne zablokowanie habilitacji

5 VII 1976 CKK do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów, po ośmiu 
miesiącach od kolokwium habilitacyjnego Lipskiego, wydała formalną decyzję 
o niezatwierdzeniu jego habilitacji.

Prezydium CKK swoją decyzję podjęło jednogłośnie 125 podczas pierwszego po-
siedzenia w nowej kadencji. Problem Lipskiego (nr I/15) przedstawiał archeolog, 
prof. Witold Hensel (1917–2008). Według protokołu prezydium poznało sprawę 
Lipskiego w następującej wersji:

pracę habilitacyjną oraz cały dorobek oceniało dwóch rzeczoznawców Komisji. Oceny były podzielone. 
Dorobek naukowy mały, praca habilitacyjna nie wnosi nic nowego od [!] pracy doktorskiej. Niewłaściwa 
postawa obywatelska 126.

122 L u b a ś, list do Garbala, z 17 VI 2013.
123 Wykaz dokumentacji. Dokument podpisała prof. Kielan-Jaworowska, domagająca się interwencji 

w sprawie habilitacji Lipskiego.
124 Współpraca Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych z urzędami i placówka-

mi naukowymi w latach 1973–1977. Protokoły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifika-
cyjnej do spraw Kadr Naukowych w 1976 roku, sygn. 7/4. Protokół 7/76 z posiedzenia Prezydium 
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 
5.07.1976 r. (pierwsze zebranie II kadencji), k. 116. AAN, zespół 1681 (CKK).

125 Ibidem, k. 101–120. Zob. też Wykaz dokumentacji. Pismo sygnowane przez prof. Kielan-Jaworow-
ską. W skład prezydium CKK w lipcu 1976 wchodzili: W. Hensel, Z. Pawłowski, S. Nawrocki, 
S. Ślopek, A. Trautman, T. Śliwiński, Z. Cackowski, W. Findeisen, J. Golonka, J. Rychlewski, 
Z. Salwa, W. Węgorek, przewodniczącym CKK był wówczas jeszcze M. Wiewiórkowski, zastępcami 
W. Czachórski i J. Nielubowicz, sekretarzem G. Rakowski.

 Prof. W. F i n d e i s e n  w liście z 19 XI 2013 pisał do mnie: 
 „w przypadku gdy sekcja głosowała tak wyraźnie na »nie« wątpliwości się nie pojawiały.
 Przypomniał Pan, że byłem wtedy członkiem tego grona – sprawy Lipskiego nie pamiętam, może 

nawet nie zauważyłem, nie wiedziałem wówczas kto to jest. W większości znanych mi przypadków 
nie poprzestawano w sekcji na jednej recenzji negatywnej, ale przepisu takiego nie było. [...] W przy-
padku J. J. Lipskiego prof. Maciszewski, jak przypuszczam, wypełniał polecenie jakiegoś swojego 
zwierzchnika. Członkowie Sekcji CKK, należący do partii, byli zapewne objęci dyscypliną głosowa-
nia; ale dlaczego poszła za nimi prawie cała reszta? Może warto dodać refleksję, że w przypadku 
habilitacji nie tyle chodziło o wpływ na studentów, ile o to, że otwierała ona drogę do promotorstwa, 
posiadania uczniów, samodzielności. Partia nie chciała jeszcze jednej takiej osoby w IBL”.

126 Współpraca Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych z urzędami i placówka-
mi naukowymi w latach 1973–1977. Protokóły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifika-
cyjnej do spraw Kadr Naukowych w 1976 roku, sygn. 7/4. Protokół 7/76 z posiedzenia Prezydium 
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 
5.07.1976 r. (pierwsze zebranie II kadencji), k. 116. AAN, zespół 1681 (CKK).
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(Co ciekawe, CKK głosowała nad wnioskiem „Instytutu Literackiego [!] PAN” – co 
zapisano w protokole.)

Chyba trudno się dziwić, że prezydium – które, w przeciwieństwie do sekcji, 
miało mniejsze możliwości merytorycznego zbadania sprawy, działało też w nieco 
pośpiesznym trybie – w wyniku takiej prezentacji, wzmocnionej słowami o „nie-
właściwej postawie obywatelskiej” (na sformułowanie takie w protokołach prezy-
dium natknąłem się tylko w przypadku Lipskiego), podjęło decyzję negatywną 127. 
Warto jednak pokazać wyjątkowo nieżyczliwe traktowanie Lipskiego w porównaniu 
z innymi. Na tym samym posiedzeniu Prezydium rozpatrywano toczącą się od 
dawna sprawę habilitacji Ryszarda Bugaja (1922–2009), m.in. wydawcy prac al-
chemika Michała Sędziwoja. Mimo dwóch negatywnych opinii rzeczoznawców 
i negatywnej opinii sekcji w marcu 1976 skierowano habilitację do kolejnego 128... 
Prof. Lubaś pisał, iż z pewnym zdziwieniem, choć bez protestu, przyjął fakt, że 
w tej kadencji CKK (1976–1979) już nie wracano do sprawy habilitacji Lipskiego, 
chociaż, jak wspominał, „w normalnym trybie po pierwszej negatywnej opinii 
przekazywano sprawę kolejnemu recenzentowi” 129 (co widzieliśmy też na konkret-
nym przykładzie).

Wydaje się, iż przy decyzji o powołaniu nowego superrecenzenta (według ter-
minologii CKK – rzeczoznawcy) złamano zresztą zasadę (zgodnie z informacją od 
prof. Findeisena – nieformalną) „zasięgania opinii nowych rzeczoznawców w przy-
padku negatywnej opinii pierwszego” 130, recenzja prof. Zakrzewskiego nie była 
w żadnym miejscu negatywna. Co więcej, przeglądając protokoły posiedzeń prezy-
dium CKK z tamtych lat, zauważyłem prawidłowość raczej w przeciwną stronę – 
w razie i drugiej opinii negatywnej, pytano jeszcze trzeciego rzeczoznawcę. W przy-
padku Lipskiego poprzestano na pierwszej sposobności, pierwszej i jedynej opinii 
negatywnej. Sprawa habilitacji została zatem utrącona. Prof. Lubaś swój udział 
także i dzisiaj uważa „za właściwy z prawnego punktu widzenia”, natomiast jako 
„niepotrzebny, bo polityczny” ocenia „tylko »ustęp obywatelski«”, którego wstydził 
się do końca życia 131.

Wspominał:

127 Zob. ibidem: „Prezydium Komisji w wyniku głosowania 14 gł. NIE (jednomyślnie) nie zatwierdziło 
uchwały w/w Rady Naukowej o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych dr Janowi, Józefowi LIPSKIEMU”.

128 Współpraca Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych z urzędami i placówka-
mi naukowymi w latach 1973–1977. Protokóły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifika-
cyjnej do spraw Kadr Naukowych w 1976 roku, sygn. 7/4, k. 38. AAN, zespół 1681 (CKK).

129 L u b a ś, list do Garbala, z 17 VI 2013.
130 Współpraca Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych z urzędami i placówka-

mi naukowymi w latach 1973–1977, sygn. 7/36. Informacja o działalności Centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w okresie I kadencji (20 IV 
1976, Warszawa), k. 221. AAN, zespół 1681 (CKK).

131 W. L u b a ś  w liście do mnie z 19 VI 2013 tak pisał na ten temat: „przed Panem wyrażam publicz-
nie »żal za grzechy« – za nietrafny i krzywdzący Habilitanta fragment opinii o obywatelskiej posta-
wie Jana Józefa Lipskiego [...]”. Wspomina też swoje problemy – fakt opóźnienia własnej nomina-
cji („zatwierdzony przez CKK w 1981 r. wniosek UŚ o nadanie mi tytułu profesora zwyczajnego 
czekał w KC cztery lata na realizację z powodu protestu ówczesnych kierowników wydziału nauki 
KC prof. prof. E. Duraczyńskiego i W. Nawrockiego. Uznali mnie bowiem – zresztą nie bez racji – za 
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W postępowaniu habilitacyjnym dra Lipskiego nie występowałem w roli recenzenta dorobku na-
ukowego habilitanta, ale opiniodawcy o przebiegu tego procesu w okresie przed pojawieniem się wnio-
sku w CKK o niewłaściwej „postawie obywatelskiej” Lipskiego. Passus ten był odpowiedzią na demon-
stracyjne twierdzenie, które znalazło się w oficjalnej opinii dyrekcji (?) IBL-u, podkreślające ofiarną 
i nienaganną obywatelską postawę habilitanta 132.

Widzieliśmy jednak, że miał także inne zastrzeżenia, recenzował również i do-
robek – dostrzegając raczej jego brak.

Interesująca jest lektura poprawek znajdujących się na formularzu zawiado-
mienia o nadaniu stopnia naukowego – datą niezatwierdzenia habilitacji przez CKK 
jest, zgodnie z tym, co widzieliśmy wcześniej, 5 VII, ale pismo pochodzi z 7 IX 
1976 133 – możemy się zastanawiać, czy ta blisko 2-miesięczna zwłoka wynikała 
tylko z biurokratycznego opóźnienia spotęgowanego okresem wakacyjnym (to wy-
daje się najbardziej prawdopodobne; także i później, w 1981 roku, będzie odstęp 
czasowy między wydaniem decyzji a datowaniem pisma). Raczej na tym etapie nie 
istniała ewentualność odwołania się. Mogło ono nastąpić zapewne dopiero po do-
ręczeniu decyzji do IBL. Oryginał zaświadczenia o negatywnej decyzji CKK został 
pokwitowany 7 IX 1976 134.

Poszlaki wskazują jednoznacznie, że to działalność opozycyjna Lipskiego była 
powodem utrącenia jego habilitacji: w opracowanej przez kapitana Słomę informa-
cji z 8 I 1976 – po kolokwium habilitacyjnym, a przed wydaniem decyzji CKK – wśród 
innych wskazań funkcjonariusza SB znalazło się także „wstrzymanie mianowania 
na etat docenta w PAN”. Brak tylko formalnego dowodu – takiego, jak pisemne 
zalecenie dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (najprawdopodobniej jednak nie 
było wydane w formie pisemnej); rozmowy kierownika Wydziału Nauki KC PZPR 
z rektorem Uniwersytetu Śląskiego i rektora z prof. Lubasiem również zapewne nie 
zostawiły śladów w dokumentacji 135. 

Habilitacja Lipskiego została zatem zablokowana formalnie przez CKK, ale 
faktycznie – przez Wydział Nauki KC PZPR. Powód niezatwierdzenia habilitacji 
Lipskiego podawany w ówczesnej dokumentacji („interpretacja przepisu ustawy 
o stopniach naukowych, który mówi, że nie może być podstawą kolejnych stopni 
naukowych rozprawa na ten sam temat” 136) był tylko pretekstem. Z prawdziwymi 
motywami zdradził się kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR.

Lipski, kolejny już raz, zostaje ukarany na polu zawodowym za swoją opozy-
cyjną działalność. Nie wycofuje się z niej jednak – przeciwnie, angażuje się jeszcze 
bardziej, współtworząc Komitet Obrony Robotników.

»gierkowca«”) oraz nienajlepszą reputację, jaką miał w środowisku z powodu użycia jego opinii do 
niezatwierdzenia w 1976 roku habilitacji Lipskiego.

132 Ibidem.
133 Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego (T).
134 Być może, był to jeden z egzemplarzy, inny bowiem według dokumentacji wysłano listem poleconym 

8 IX.
135 We wspomnieniach prof. Lubasia ślad tych rozmów jednak się zachował – były nim przecież wspo-

minane wcześniej gratulacje złożone Lubasiowi przez Maciszewskiego.
136 Pismo z 14 XI 1977 (Warszawa) (T).
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A b s t r a c t

ŁUKASZ GARBAL Adam Mickiewicz Museum of Literature, Warsaw

JAN JÓZEF LIPSKI AT THE INSTITUTE OF LITERARY RESEARCH PART 2: FRAGMENTS 
OF PROFESSIONAL BIOGRAPHY (1961–1976)

Jan Józef Lipski is a legend in the community of The Institute of Literary Research: Warsaw insurrec-
tionist, literary scholar, literary critic (from the beginning he wrote warmly about Herbert’s and 
Białoszewski’s literary debuts), editor (for example, in collaboration with his wife Maria, he published 
a selection of Nowe Ateny áNew Athensñ by priest Benedykt Chmielowski), and publisher (he worked 
for Państwowy Instytut Wydawniczy Publishing House, and one of his achievement is, e.g. a renewed 
edition of Ferdydurke in the year 1956). For all his adult life he was related to the Institute of Literary 
Research. His biography as a Polish scholar suffered greatly from repression due to his oppositionist 
activity, which is worth recollecting. The present article is the second part of Lipski’s Institute biography. 
It presents his Polish studies life from the year 1961. 

The first part of the article was published in “Pamiętnik Literacki” (“Literary Memoir”) in the year 
2014, issue 1: Jan Józef Lipski at The Institute of Literary Research. The Early Years (1950–1961).
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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. 4, pl ISSn 0031-0514

jeRzY FIeĆKO Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, poznań

MIcKIeWIcz I leleWel – nOWe SpOjRzenIe, czYlI O pRÓBIe zBlIŻenIA 
lITeRATURY I HISTORIOgRAFII

d a n u t a  z a w a d z k a, leleWel I MIcKIeWIcz. pARAlelA. (Recenzenci: Marta piwińska, 
Violetta julkowska). Białystok 2013. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 648.

dodam od razu uzupełnienie do tytułu: spojrzenie odkrywcze, otwierające nowe horyzonty 
badawcze w odniesieniu do spuścizny obu pisarzy oraz pierwszej fazy rozwoju polskiego ro-
mantyzmu. Autorka recenzowanej monografii jest cenioną znawczynią literatury, a także hi-
storii XIX wieku, jej poprzednia książka, pokłosie doktoratu, zatytułowana Pokolenie klęski 
1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach 1 wywołała duże poruszenie w kręgu specja-
listów. I nic dziwnego, była to rzecz efektownie napisana, przy tym zaś precyzyjnie skompo-
nowana, z podziałem na trzy części, z których każda splatała się z poprzednią i zarazem 
otwierała drogę do następnej. 

Warto w tym miejscu przypomnieć ten świetny tekst, już wtedy bowiem badaczka ujaw-
niła cenną skłonność do poszukiwania nowych tropów w obszarze, wydawałoby się, wszech-
stronnie przez historyków literatury spenetrowanym. punktem wyjścia dla wywodu badaw-
czego było założenie, iż trzech pisarzy: Brodzińskiego, Fredrę i Malczewskiego – osobnych 
na tle późnego klasycyzmu oraz wczesnego romantyzmu, ale też różnych względem siebie 
w obszarze wyborów estetycznych i filozoficznych – łączyć powinno coś więcej niżeli tylko 
młodzieńczy epizod biograficzny, czyli udział w wojnie 1812 roku. na początku zatem było 
pytanie: czy jednak nie tworzą oni specyficznej generacji, nie uwzględnionej dotąd na mapie 
pokoleniowej polskiej literatury? Autorka najpierw skrupulatnie prześledziła główne tenden-
cje w tradycji badań dotyczących Marii, uwypuklając znamienny fakt, tj. dominację perspek-
tywy filozoficznej przy równoczesnym osłabieniu kwestii historyzmu jako jednej z ważnych 
podstaw myślowych poematu. W opozycji do tej tendencji zaproponowała wariant lektury 
komplementarnej, uwzględniającej i zespalającej oba modele interpretacyjne, stąd w koń-
cowych wnioskach poszerzyła formułę, jakiej używał Ryszard przybylski („poemat filozoficz-
no-moralny” 2), o czynnik narodowo-historyczny jako równorzędny komponent („narodowy 
poemat filozoficzno-moralny” 3). dowiodła, że historyzm, powiązany z pesymistycznym ujęciem 
postawy heroizmu, pozwala w Marii widzieć zapis rozrachunku nie tylko z rodzimą przeszło-
ścią, ale i, w ukryty sposób, z dziejami najnowszymi. Był to projekt ożywczy i nawet badacze 
mocno przywiązani do uniwersalnej wykładni tego utworu musieli dostrzec w propozycji 
danuty zawadzkiej walor nowości. Interpretacja Marii stanowiła także podstawę w ostatniej, 
trzeciej części monografii, w której poemat Malczewskiego oglądany był przez pryzmat takich 
m.in. kwestii, jak rozliczenie z „duchem dawnej polski” i wzorcami heroicznymi, fatalizm 

1 d. z a w a d z k a, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach. Warszawa 2000. 
2 zob. R. p r z y b y l s k i, wstęp w: A. M a l c z e w s k i, Maria. Powieść ukraińska. Oprac. R. p r z y-

b y l s k i. Wyd. 5. Warszawa 1976.
3 z a w a d z k a, op. cit., s. 55.
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historyczny i historiozoficzny, destrukcja estetyki idylli. W pesymistycznej filozofii dzieła 
autorka doszukiwała się drugiego dna, przejawów traumatycznego doświadczenia klęski 
z 1812 roku. Obie części tworzyły klamrę rozprawy, w której obręb włączony został fragment 
poświęcony tematyce pokoleniowej. 

Wskazany przez zawadzką tryb lektury dzieła Malczewskiego uzasadniał podjęcie za-
gadnienia napoleonizmu w tekstach wymienionej trójki „pisarzy osobnych” (Malczewski, 
Fredro, Brodziński), a zwłaszcza projekcji więzi generacyjnych, jakie, pomimo różnic este-
tyczno-światopoglądowych – miałyby ich łączyć. Odwołując się do teorii pokoleń literackich 
(przede wszystkim wedle wykładni Kazimierza Wyki 4), badaczka przeprowadziła sumienny, 
dobrze udokumentowany wywód uzasadniający tezę o istnieniu w polskiej literaturze dwu 
„generacji napoleońskich”. pierwszą nazwała „pokoleniem ideałów” (wysuwając na czoło fi-
gurę cypriana godebskiego, pokazała, iż ci urodzeni wcześniej, dobrze pamiętający okres 
niepodległości, aktywni w epopei legionowej, długo żyli w przeświadczeniu o pomyślnym 
finale ich służby). drugą, twórców urodzonych na początku lat dziewięćdziesiątych wie- 
ku XVIII i angażujących się w czyn zbrojny dopiero w okolicach wyprawy na Moskwę, okre-
śliła mianem „pokolenia klęski”. W późniejszych doświadczeniach literackich Fredry, Mal-
czewskiego i Brodzińskiego wytropiła kilka podobnych cech, które mogły stanowić konse-
kwencję owego klęskowego doświadczenia, nie skrywała jednak znaczących między tymi 
pisarzami różnic, dlatego przyjęła założenie, iż trzeba w tym przypadku mówić o „pokoleniu 
hipotetycznym”, które wprawdzie samo nie zdeklarowało się jako wspólnota generacyjno-
-programowa, ale istnieją obiektywne przesłanki, by tę wyodrębnioną grupę literatów, uro-
dzonych w zbliżonym czasie i mających w młodości zbliżone doświadczenia, połączyć w jed-
no pokolenie literackie. Rozpoznanie to, rzetelnie uzasadnione, weszło w obieg naukowy 
i często bywa przywoływane, choćby przy okazji podejmowania tematu liczby generacji ro-
mantycznych oraz sporów międzypokoleniowych w tamtej epoce.

Książka poświęcona „pokoleniu 1812” zdradzała znakomity słuch historyczny danuty za-
wadzkiej, umiejętność patrzenia na dzieła literackie oraz wybory estetyczno-filozoficzne pi-
sarzy przez pryzmat zdarzeń i procesów historycznych. W potężnej rozmiarami monografii 
Lelewel i Mickiewicz. Paralela  dochodzi do głosu jeszcze jeden aspekt: dialogu i powinowactw, 
jakie istnieć mogą między rozprawami historiograficznymi a tekstami literackimi. jest to 
bezdyskusyjnie księga ważna dla historyków i literaturoznawców, zajmujących się pierwszą 
połową XIX wieku, w wielu miejscach otwiera ona nowe perspektywy oglądu wczesnej fazy 
polskiego romantyzmu. pomysł „równoległego czytania pisarstwa historycznego joachima 
lelewela i tekstów o historii Adama Mickiewicza – dyskursywnych oraz literackich – powsta-
łych w latach 1815–1833, a więc w okresie bliższej znajomości ich twórców” (s. 9), okazał 
się poznawczo owocny. zastosowana formuła „paraleli”, wyróżniona w tytule monografii, 
stanowi przejrzyste nawiązanie do pisarstwa lelewela, który tego rodzaju „gatunek” uprawiał 
z upodobaniem na różnych etapach kariery naukowej. W obszarze metodologicznym księgę 
zawadzkiej cechuje interdyscyplinarność, wywodząca się głównie z pogranicza historiogra-
fii i historii literatury; znajdziemy tu twórczo zagospodarowane metodologie młodsze, w kil-
ku rozdziałach ważną rolę odgrywa narratywizm rodem z „nowego historyzmu”, wykorzysty-
wane są też postkolonializm, powiązany z teoriami tożsamościowymi, tudzież teorie pamię-
cioznawcze. zarazem autorka robi także dobry użytek ze szkół starszych, klasycznych, jak 
biografizm, genetyzm, historia idei. Oczywiście, można wyobrazić sobie komparatystyczną 
księgę podejmującą te same tematy, ale opartą np. na fundamencie historii idei, gdzie wedle 
porządku problemowego (i obejmującego całość spuścizny tych twórców) rozpatrzone były-
by sprawy takie jak: podobieństwa i różnice w obrębie metod prowadzenia wywodu histo-

4 K. W y k a, Pokolenia literackie. przedm. H. M a r k i e w i c z. Kraków 1977.
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rycznego i dyskursu historiozoficznego przez obu pisarzy, właściwe im koncepcje narodu 
jako „wspólnoty wyobrażonej”, kwestie żydowska, rosyjska, litewska i inne, byłaby to jednak 
monografia odmienna, metodologicznie zapewne bardziej jednolita, ale nie dająca szansy na 
równie wielostronny wgląd w rozmaite obszary, czasem zakamarki i zaułki polskiej kultury 
lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. 

Można by też zgłosić wątpliwość co do zasadności przyjęcia 1833 roku jako granicy po-
równawczej, zwłaszcza że badaczka wykorzystuje (z pożytkiem i powodzeniem) późniejsze 
dzieła lelewela, lecz nie czyni takich wyjątków w odniesieniu do Mickiewicza. Owa data (1833) 
wyznacza, jak stwierdza autorka, kres „bliższej znajomości” obu pisarzy, i można się z tym 
zgodzić, ale nie zamyka przecież sprawy obustronnych wpływów czy wzajemnego zaintereso-
wania ich pracami. Wydaje się, że przyczyna była inna, wydłużenie tej perspektywy wiązało-
by się z koniecznością uwzględnienia Pana Tadeusza i przede wszystkim wykładów lozańskich 
oraz prelekcji paryskich, przywoływanych w tej księdze sporadycznie, co przy zastosowanej 
tu wielowariantowej metodologii spowodowałoby duży rozrost objętości pracy, i tak bardzo 
obszernej. nie zmienia to faktu, iż większość z podejmowanych w rozprawie wątków i kwestii 
ma swoje ważne miejsce, nierzadko zwieńczenie, w prelekcjach właśnie, więc sprawa rozpa-
trzenia problemowych paralel między wykładami paryskimi a pracami lelewela byłaby rzeczą 
kapitalną, a nawet jak się wydaje – po lekturze recenzowanej książki – wręcz konieczną. 
decyzję autorki, związaną ze skróceniem horyzontu czasowego do 1833 roku, rozumiem 
i zarazem gorąco zachęcam do kontynuacji paraleli Mickiewicz–lelewel, dziś bowiem nikt 
poza danutą zawadzką w sposób równie kompetentny zadania tego podjąć nie może.

Każda z siedmiu głównych części monografii przynosi istotne rozpoznania, w tej recenzji – 
z konieczności – przywołam jedynie niektóre z nich, ale i ten wybór, jak sądzę, wykaże im-
ponującą rozpiętość problemową rozprawy. Księgę otwiera Recepcja i biografia – rekonstru-
ujące miejsce lelewela w literaturoznawczej tradycji badawczej solidne studium recepcyjne, 
w którym powtarza się teza o „znikaniu” lelewela „z horyzontu mickiewiczologii” (s. 78), 
o niedostatecznym wykorzystywaniu spuścizny historyka jako punktu odniesienia dla ba- 
dań nad dorobkiem poety, i trzeba się z tym spostrzeżeniem zgodzić. Obserwacje recepcyjne 
uzupełnia obszerne, dobrze skomponowane porównanie biografii obu pisarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem linii rozwojowej ich znajomości. zawadzka zwróciła uwagę na zastanawia-
jące analogie w ich losach, mimo przynależności do różnych generacji, od tajemnicy korze-
ni rodowych poczynając, przez podobny styl studiowania oraz zaangażowanie w studencki 
ruch samokształceniowy, po podejście do pracy naukowej, ale też odkryła znaczące odmien-
ności, które w końcu przesądziły o innym trybie funkcjonowania na emigracji bohaterów 
recenzowanej książki. Fragment ten sprawę charakteru i złożoności relacji poety i historyka 
ustawia w innym porządku, może i bardziej intrygującym niżeli ważna przecież w tym aspek-
cie praca Konrada górskiego Mickiewicz – Lelewel 5.  

Istotne wnioski przynosi też część następna (Historia, pojęcia, narracja), ujawniająca 
sieć miejsc wspólnych dla XIX-wiecznych nauk historycznych i literatury (poezji w szczegól-
ności) i zawierająca błyskotliwie przeprowadzoną narratologiczną analizę języka dzieł histo-
rycznych lelewela oraz sposobów wykorzystywania przez niego metafory. Szczególnie inte-
resujące rezultaty przyniosło zbadanie zakresu semantycznego terminów „historia” i „dzieje” 
w użyciu właściwym dla obu pisarzy. Autorka precyzyjnie operując narzędziami wypraco-
wanymi m.in. przez wybitnego niemieckiego historyka i znawcę dyskursu historiograficzne-
go Reinharta Kosellecka 6, wykazała, że tak lelewel, jak i Mickiewicz posługiwali się nowo-

5 K. g ó r s k i, Mickiewicz – Lelewel. Toruń 1986.
6 chodzi przede wszystkim o zbiór studiów R. K o s e l l e c k a  Semantyka historyczna (Wyb., oprac. 

H. O r ł o w s k i. przeł. W. K u n i c k i. poznań 2001).

III.indd   219 2016-12-08   11:36:26



Recenzje I pRzeglądY220

czesnym rozumieniem historii jako procesu naznaczonego ciągłym ruchem, zmiennością, 
progresywizmem. zarazem uwypukliła zauważalną już w latach dwudziestych XIX stulecia 
różnicę w funkcjonalizacji posługiwania się wiedzą o przeszłości: „co ich różni, to – jak się 
wydaje – znacznie bardziej otwarte i rosnące u Mickiewicza w Rosji przekonanie, że przeszłość, 
na kształt władzy, leży na ulicy/rynku, trzeba ją podjąć i użyć z myślą o żywych. U lelewe-
la nie ma tak wyraźnego nacisku na funkcjonalizację przeszłości. zdawał się on sądzić, że 
wydobyta i krytycznie potwierdzona prawda, przekazana w adekwatnej (koherentnej, dyna-
micznej i sugestywnej) narracji pracowitemu czytelnikowi, automatycznie niejako zaspokoi 
wszelkie potrzeby i zaktywizuje społeczeństwo” (s. 166). puenta ta zamyka analityczny wywód, 
który stanowi dobry przykład warsztatu krytycznego badaczki, skrupulatnie – w tej oraz 
w pozostałych partiach książki – wykazującej nie tylko analogie i obustronne wpływy, ale 
także istotne różnice w poglądach obu intelektualistów, w tym przypadku: w poglądach na 
sens procesu dziejowego. I zarazem w wielu fragmentach rozprawy zawadzka podejmuje 
próby ujawniania ukrytych w obrębie tekstów intencji obu twórców, nie waha się stawiać 
hipotez trudnych do niewątpliwego dowiedzenia, jak dzieje się choćby w części 3 (zatytuło-
wanej Skandynawia), w której przy okazji klarownego rozbioru problematyki skandynawskiej 
w naukowym pisarstwie lelewela, problematyki rzadko spotykanej ówcześnie w obrębie 
rodzimej historiografii i literatury, formułuje nieoczywistą oraz trudną do udowodnienia te- 
zę, że polski historyk, przez pewien czas mentor dla części poetów z pierwszego pokolenia  
romantyków (z Mickiewiczem włącznie), w pracach „skandynawskich” z lat dwudziestych  
XIX wieku pośrednio dystansował się od kultury romantycznej i zjawiska „romantyczności”, 
co – zdaniem badaczki – mogło być sygnałem, swego rodzaju wezwaniem, adresowanym 
w pierwszym rzędzie do Mickiewicza.

Kolejna część (zatytułowana wymownie Wilno 1822) ma charakter paraleli, zestawia 
myśli m.in. z inauguracyjnego wykładu lelewela na Uniwersytecie Wileńskim, wygłoszone-
go w styczniu 1822 (tu podkreślić należy zwłaszcza znakomity rozbiór aspektów retorycznych 
tej prelekcji) oraz z wiersza Do Joachima Lelewela, stanowiącego poetycką reakcję Mickie-
wicza na to wydarzenie. dłużej zatrzymam się przy proponowanej przez zawadzką obszernej 
wykładni tekstu poetyckiego, niewątpliwie ważnej i odkrywczej. złożony wywód autorki 
zawiera m.in. tezę o prawdopodobnym wpływie lelewelowskiej koncepcji prawdy historycz-
nej na idee wiersza, co sugerowali już pierwsi jego interpretatorzy, jak Roman pilat 7, i co 
potwierdzało wielu późniejszych komentatorów, ale inni, jak Stanisław pigoń i Alina Wit-
kowska, tezę tę kwestionowali bądź mocno modyfikowali 8. danuta zawadzka podjęła ową 
pierwszą, „lelewelowską” linię, lecz na podstawie skrupulatnego rozbioru wstępnej partii 
wiersza dodała spostrzeżenie, nowe w tradycji badawczej, iż Mickiewicz w tym wierszu po-
stawił znak zapytania nad możliwością zachowania w pracy historyka pełnego obiektywizmu 
i tym sposobem dotarcia do „czystej prawdy”, wskazując zarazem, iż takiemu celowi sprzy-
jać może „natchnienie boskie”. zawadzka pisze: „czy jest to jeszcze portret historyka czy 
proroka, poety? Metaforyka opalizuje tu pomiędzy poetyką popularnego komplementu 
a prowadzoną – jak myślę – zupełnie serio poetyzacją profesji historyka (cuda, czarodziejstwo, 
profetyzm) i estetyzacją poznania historycznego. Ale ów poeta pojawia się jakby z niemoż-
ności bycia konsekwentnym historykiem, poetologia uzupełnia historykę” (s. 329). Teza ta 

7 R. p i l a t, Wiersz A. Mickiewicza do J. Lelewela. „pamiętnik Towarzystwa literackiego im. Adama 
Mickiewicza” 1887.

8 S. p i g o ń  (Historiozofia młodego Mickiewicza na tle literatury wieku oświecenia. W: Z epoki Mic-
kiewicza. Studia i szkice. lwów 1922) wskazywał na wpływy myśli nie tylko lelewela, ale też 
j. j. Rousseau i c. F. Volneya, z kolei A. W i t k o w s k a  (Historiozoficzna lekcja romantyka. 
O wierszu „Do Joachima Lelewela”. „pamiętnik literacki” 1961, z. 3/4) przeprowadziła wywód 
wykazujący  związki z historyzmem j. g. Herdera.
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wydaje się bardzo trafna, przekonywająca. zresztą dalsze partie analizowanego wiersza, 
a zwłaszcza syntetyczne ujęcie historii grecji i Rzymu, moim zdaniem, zawierają równie 
wyraziste tropy polemiczne, a w każdym razie nienaśladowcze wobec znanego Mickiewiczo-
wi sposobu postrzegania dziejów starożytnych przez lelewela, przy tym zaś ów poetycki skrót 
cechuje podporządkowane tezie historiozoficzno-politycznej (o stałej oscylacji w dziejach 
powszechnych epok dominacji wolności i zniewolenia) podejście do czasów grecko-rzymskich, 
co zaakceptowany w sekwencji wstępnej utworu postulat dążenia do prawdy przy poznawa-
niu historii stawia w złożonym, może nawet dwuznacznym, świetle.  

niezwykle ważne ustalenia i hipotezy przynoszą dwie następne części (Litwa oraz W im-
perium), zawierające m.in. precyzyjne uzasadnienie „wieloszczeblowej tożsamości narodowej” 
(projekt wywiedziony w dużym stopniu z pracy juliusza Bardacha poświęconej zagadnieniu 
tożsamości wspólnotowej 9), przypisanej w tej rozprawie zarówno lelewelowi, jak i Mickiewi-
czowi. zawadzka przekonująco wykazała ich przywiązanie, już w latach dwudziestych, do 
politycznej koncepcji narodu („lelewel i Mickiewicz w okresie wileńsko-kowieńskim repre-
zentują [...] starszą, polityczną formułę narodu”, s. 380), która z biegiem czasu w świado-
mości obu pisarzy podlegać będzie przekształceniom, poprzez wchłanianie elementów wła-
ściwych także dla koncepcji kulturowej, choć obaj – dodajmy – pozostaną odporni na poku-
sy ściśle etnocentrycznej wizji narodu. Te wnioski powinny zadomowić się w tradycji 
badawczej, podobnie jak klarownie przeprowadzona analiza postrzegania dziejów litwy przez 
tych twórców (poprzez ten kontekst, w nowy sposób wzbogacający istniejące odczytania, 
interpretowana jest Grażyna), choć przy okazji owego tematu prosiłoby się także o dołącze-
nie mocniejszych odniesień do prelekcji paryskich, w których Mickiewicz zawarł szeroką 
panoramę dziejów średniowiecznej litwy i przyczyn jej upadku, w niemałym stopniu przy 
tym modyfikując własny punkt widzenia z lat dwudziestych (a ten okres przy rozpatrywaniu 
problematyki „litewskiej” dominuje w rozprawie zawadzkiej), oraz, co szczególnie ważne, 
odniósł się do współczesnej mu, XIX-wiecznej kondycji ludu litewskiego, zamykając ów 
wątek wieloznaczną i zastanawiającą sentencją: „lud ten jest więc jednym z tych, które 
trwają w oczekiwaniu” (wykład z 24 III 1843) 10. 

problem tożsamości litewskiej arcyciekawie powraca też w rozdziale poświęconym roz-
biorowi Konrada Wallenroda, gdzie badaczka zręcznie i z pożytkiem zastosowała instrumen-
tarium rodem z metodologii postkolonialno-tożsamościowej, za której sprawą (i poprzez 
świetną analizę uwikłania w kwestie tożsamości, w doświadczenie „przenarodowienia”, trzech 
centralnych figur poematu: Wallenroda, Aldony i Wajdeloty) wprowadziła nowy sposób lek-
tury najgłośniejszej powieści poetyckiej Mickiewicza, różniący się od projektu choćby Marii 
janion i Stefana chwina 11. Skłonny jednak byłbym traktować propozycję zawadzkiej – 
w której sprawa tożsamości niejednorodnej, podwójnej, zawieszonej, a przy tym naznaczonej 
„traumą pamięci”, odgrywa rolę najważniejszą – jako cenne uzupełnienie istniejących, za-
korzenionych modeli interpretacyjnych (eksponujących m.in. kwestie tragizmu oraz kontekst 
polityczno-generacyjny), nie zaś ich zastąpienie. Brak podstaw, by sądzić, że w Rosji bardziej 
zajmował Mickiewicza problem dziejowej kolonizacji litwy niżeli kwestia tragicznego uwi-
kłania rówieśnego mu pokolenia polskich i rosyjskich spiskowców w reguły działania pod-

  9 Autorka odwołuje się zwłaszcza do studium J. B a r d a c h a  zatytułowanego Wieloszczeblo- 
wa świadomość narodowa, opublikowanego w pracy zbiorowej pod redakcją J. j u r k i e w i c z a 
Krajowość – tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materiały z międzynarodowej konfe-
rencji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu (11–12 maja 1998) (poznań 1999).

10 A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 10: Literatura słowiańska. przeł. L. p ł o s z e w s k i. 
Warszawa 1998, s. 190.

11 zob. zwłaszcza M. j a n i o n, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990. – S. c h w i n, 
wstęp w: A. M i c k i e w i c z, Konrad Wallenrod. Oprac. S. c h w i n. Wyd. 3, zmien. Wrocław 1990. 
Bn I 72.
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ziemnego oraz pytanie o sposoby walki z silniejszym wrogiem i o cenę, jaką za życie w masce 
trzeba zapłacić. Ani propozycje klasyczne, eksponujące aspekt tragizmu, ani odczytanie 
zawadzkiej, podkreślającej wagę kwestii „przenarodowienia”, wykluczać się nie muszą, 
przeciwnie, dają się one dobrze uzgodnić, a perspektywa postkolonialna pozwala wychwycić 
nowe elementy, dostrzec wyższy stopień złożoności dzieła.

efektowne zwieńczenie monografii przynosi część 7 (Historia i pamięć), zestawiająca 
rozprawę lelewela Nowosilcow w Wilnie i Dziady drezdeńskie, interpretowane w perspek-
tywie teorii pamięci jana Assmanna 12 (badaczka wykorzystuje też, oczywiście, prace innych 
specjalistów od pamięcioznawstwa) jako dzieło fundujące „polską kulturę pamięci”, zara-
zem ukazujące złożoność Mickiewiczowskiego „projektu pamięci” – zasada świadectwa 
opartego na pamięci, przykaz pamiętania (wypowiedziany w przedmowie oraz m.in. wło-
żony w usta jana Sobolewskiego w scenie I), rozumianego jako warunek podtrzymywania 
wspólnotowych więzi, konfrontowany jest z wersją pamięci naznaczonej traumą (Konrad) 
lub podważonej, rozchwianej, wytłumionej (przypadek cichowskiego). zawadzka słusznie 
mówi o różnicy w podejściu do pamięci Mickiewicza-poety i lelewela („dla historyka pamięć 
jest przedmiotem badania”, s. 547), zarazem  subtelnie wykazuje, iż w przypadku Nowo-
silcowa w Wilnie i III części Dziadów owa różnica ulega zatarciu, oba teksty „w świetle 
teorii jana Assmanna realizują ten sam schemat: archiwizują »pamięć komunikacyjną« 
– nieformalną, autobiograficzną, pokoleniową (maksymalnie doświadczenia trzech gene-
racji) – i przekształcają ją w »pamięć kulturową«, wyposażoną w trwałe mechanizmy trans-
misyjne, która może być przekazywana dalej” (s. 583). część 7 potwierdza, podobnie jak 
poprzednie, zasadność tezy konsekwentnie wyrażanej przez autorkę w całej rozprawie: 
o pożytku płynącym z konfrontowania dzieł literackich i historycznych, zadomowionych 
w tej samej epoce.

Monografia danuty zawadzkiej jest książką, w moim przekonaniu, wybitną. To praca in-
terdyscyplinarna, otwarta na zdobycze nowej humanistyki, zarazem z powagą traktująca 
metodologie dawniejsze; nie traci przy tym autorka z pola widzenia świadomości estetycz-
nej i „metodologicznej” właściwej dla bohaterów jej opowieści, a nawet więcej, samowiedzę 
Mickiewicza i lelewela stawia na głównym miejscu. W tej recenzji podjąłem zaledwie kilka 
kwestii spośród znacznie szerszego ich zbioru, bardziej zresztą eksponowałem problema-
tykę związaną z myślą oraz tekstami Mickiewicza, a przecież lelewel jest bohaterem rów-
nie ważnym i badacze zainteresowani historiograficzną narratologią znajdą tu przebogaty 
materiał do przemyślenia. Ale też, dodajmy, w nowy sposób przedstawiona została rola 
lelewela jako inicjatora rodzimej wersji historyzmu, dzięki czemu (między innymi) para-
lela lelewel–Mickiewicz pozwala inaczej niż dotąd spojrzeć zarówno na pierwszą fazę 
polskiego romantyzmu, jak i na początek jego fazy szczytowej (Dziady drezdeńskie), zoba-
czyć ten czas w nietypowej perspektywie, niejako „od środka”, w stanie niepełnego ufor-
mowania, wychwycić proces kształtowania się, nie zawsze spójnego i koherentnego, różnych 
projekcji światopoglądowych, tyczących się zwłaszcza wyobrażeń historycznych i historio-
zoficznych tak Mickiewicza, jak i lelewela. pozwala też odkryć na nowo mechanizmy ko-
respondencji między dwiema dziedzinami ongiś bliskimi (literatura i historiografia), które 
w drugiej połowie XIX wieku zaczęły wchodzić na ścieżkę rozdziału. Żywię wielką nadzieję, 
że za jakiś czas poznamy drugi tom tej pasjonującej paraleli, której początek wyznaczy  
rok 1834. 

12 Autorka korzysta szczególnie z pracy J. A s s m a n n a  Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie 
i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych (przeł. A. K r y c z y ń s k a - p h a m. Wstęp, 
red. nauk. R. T r a b a. Warszawa 2008).
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A b s t r a c t

jeRzY FIeĆKO Adam Mickiewicz University, poznań

MIcKIeWIcz And leleWel – A neW glAnce OR An ATTeMpT TO lIKen lITeRATURe 
And HISTORIOgRApHY

The review contains an investigation of danuta zawadzka’s monograph Lelewel i Mickiewicz. Paralela 
(Lelewel and Mickiewicz. A Parallel) (here referred to as “outstanding”) focused on most crucial and 
undertaken in most exploratory manner issues gathered in the comprehensive volume. The reviewer 
remarks on the interdisciplinary character of the study, namely on the mingling of historiography and 
history of literature, narrativism and history of ideas, postcolonial studies and memory studies. He also 
emphasises a large span of problems discussed in the book, which reveal, inter alia, Mickiewicz’s and 
lelewel’s approach to truth in history research, their understanding polish national identity and per-
ception of lithuanian historical heritage, as well as many various questions which prove vital from the 
viewpoint of history of polish Romanticism and 19th century historiography. 

MIROSŁAW STRzYŻeWSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

SŁOWAcKI OdKRYWAnY nA nOWO

j u l i u s z  S ł o w a c k i, [dzIennIK z lAT 1847–1849]. Transliteracja, transkrypcja, nota 
edytorska, komentarz edytorski, objaśnienia: j a c e k  B r z o z o w s k i, K a t a r z y n a 
S z u m s k a. Wstęp: j a c e k  B r z o z o w s k i. Wrocław 2012. zakład narodowy im. Osso-
lińskich, ss. 228.

Słowacki odkrywany raz jeszcze i wydawany w nowych opracowaniach krytycznych stał się 
w ostatnich latach głównym przedmiotem pasji naukowej jacka Brzozowskiego, a ośrodki 
łódzki i poznański – za jego sprawą oraz zbigniewa przychodniaka – zaproponowały w ko-
lejnych edycjach dzieł poety romantycznego nowoczesną refleksję nad sposobami publiko-
wania utworów klasyków w wersji tradycyjnej, książkowej, skutecznie wypierając archaicz-
ne już dziś myślenie i praktykę edytorską spod znaku zasłużonego juliusza Kleinera. dość 
wspomnieć, że w latach 2005–2014 ukazały się w Wydawnictwie naukowym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza obszerne tomy dzieł Słowackiego: Wiersze, Poematy oraz Beniowski 
w opracowaniu Brzozowskiego i przychodniaka, każdorazowo w oryginalnej i bardzo staran-
nej edycji, dając nowy ogląd dorobku Słowackiego, a przy tym ważkie inspiracje naukowe, 
gdyż namysł nad kolejnymi utworami przyniósł odkrywcze w wielu miejscach rozwiązania 
oraz odświeżony układ i kształt każdego wydania. przedstawiana tu wersja edytorska ostat-
nich notatek dziennikowych Słowackiego wpisuje się w dużym stopniu w szkołę myślenia 
krytycznego jacka Brzozowskiego, choć jej kształt estetyczny, uwarunkowany konwencją 
serii wydawniczej Ossolineum, dodajmy – udatny typograficznie i po prostu piękny jako 
projekt graficzny – determinuje w określonym stopniu rozwiązania naukowe. 

przede wszystkim mamy tu do czynienia z transkrypcją i transliteracją, stosunkowo 
rzadko dziś już przedstawianymi nawet w edycjach krytycznych (dyktat ekonomii wywiera 
w tej mierze wpływ przemożny), a jest to – jak wiemy – postępowanie badawcze podstawowe, 
ocalające oryginalne zapisy autora, dające znakomity materiał źródłowy do refleksji nad 
językiem poety, grafią pisma czy dawną interpunkcją. za wzorcowy przykład stosowania 
owych procedur naukowych w obszarze literatury romantyzmu można na pewno uznać 
edycję Dziadów części III w pięknym, monumentalnym wydaniu (podobizny autografów, 
transliteracje, komentarze) pod redakcją zofii Stefanowskiej, przy współpracy Marii prussak 
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(Warszawa 1998), oraz część drugą Wierszy Mickiewicza w podobiznach autografów opra-
cowaną przez czesława zgorzelskiego (redakcja naukowa zofii Stefanowskiej i Marii Kali-
nowskiej, Wrocław 1998). zasłużone dla dziejów kultury polskiej Ossolineum stosunkowo 
niedawno wydało juliusza Słowackiego Album rysunkowe z „Podróży na Wschód” ze wstępem, 
komentarzami i transliteracją ewy grzędy i joanny jesionowskiej (Wrocław 2009), w po-
dobnie atrakcyjnej szacie graficznej co omawiany tu [Dziennik z lat 1847–1849], wpisujący 
się – za sprawą komentarza filologicznego i swoistej filozofii myślenia o tekście – w kontekst 
zarówno wskazanych tu publikacji źródłowo-edytorskich, jak i opracowań krytycznych serii 
poznańskiej dzieł poety. edytor przemycił więc do wydania krytycznego niezbędne objaśnie-
nia rzeczowe do tekstu, charakterystyczne dla edycji poznańskich (i nie tylko), co w zesta-
wieniu z atrakcyjną szatą plastyczną książki daje nadzieję na szerszy odbiór czytelniczy. 
edycja wrocławska dziennika sytuuje się tedy między typem A (ściśle naukowym) a typem 
B (krytyczno-popularnym) – przywołajmy tu dawną nomenklaturę Konrada górskiego – i jest 
to zabieg na pewno trafny.

W starannie zredagowanym i wyważonym wstępie Brzozowski opisuje autograf [Dzien-
nika z lat 1847–1849], dotychczasowe wydania fragmentów przygotowane przez Antoniego 
Małeckiego (1866), Henryka Biegeleisena („Kłosy” i „Ateneum”, 1883) oraz dwie edycje 
książkowe, równoległe (lwów i Warszawa, 1884), dotąd jako jedyne ukazujące tekstową 
całość ostatnich zapisków Słowackiego. W okresach późniejszych – m.in. w wydaniach poezji, 
pism mistycznych i dzieł w opracowaniu józefa Hieronima Rychtera (Kraków 1889), Stani-
sława Wyrzykowskiego (Kraków 1916), w edycjach zbiorowych Manfreda Kridla i leona pi-
wińskiego (Warszawa 1930), Tadeusza piniego (Warszawa 1937), juliana Krzyżanowskiego 
(Warszawa 1949), juliusza Kleinera (Wrocław 1952), aż po nowe wydanie krytyczne Poezji 
opracowane przez zbigniewa przychodniaka i jacka Brzozowskiego (poznań 2005) – pomiesz-
czone w zeszycie autografy Słowackiego publikowano zgodnie z atrybucją gatunkową, roz-
członkowując pozornie niekoherentną całość pod względem gatunkowym i tematycznym 
w osobne zespoły tekstów nie ogłoszonych za życia poety. edytor najnowszego wydania 
dziennika rozważa po raz kolejny, w ślad za poprzednikami, podstawowe zagadnienie doty-
czące stopnia integralności manuskryptu złożonego z rozmaitych form literackich i parali-
terackich, pytając, czy mamy w tym przypadku do czynienia z tekstem (a raczej z osobnymi 
tekstami), czy też z określonym utworem (w fazie – dodajmy – ustawicznego rozwijania się); 
to niedokończony „dziennik intymny”, brulionowy notes czy zwykły diariusz. Odpowiedzi na 
te fundamentalne kwestie Brzozowski szuka w nowym bezpośrednim „zwrocie ku tekstowi”. 
Raz jeszcze analizuje autograf, poszukuje cech przemawiających za tezą o przemyślanym 
i świadomie uformowanym kształcie zapisków, jak też za elementami dezintegrującymi 
porządek manuskryptu. edytor dochodzi do wniosku, że nie da się utrzymać dawnej supo-
zycji Władysława Floryana, twierdzącego, iż dziennik stanowi kontynuację wcześniej rozpo-
czętego Raptularza. charakter notatek raptularzowych i czystopisowy wręcz zapis oraz po-
rządek diariuszowy zeszytu, analizowanego także w kontekście Dziennika podróży na Wschód 
oraz notatnika Album rysunkowe z podróży na Wschód, w którym poeta umieszczał drobia-
zgi prozatorskie, wiersze i rysunki z myślą o ich druku, pozwala na jasne sformułowanie 
opinii, że zapiski z manuskryptu [Dziennika z lat 1847–1849] są „jedynym z zachowanych, 
a kto wie, czy nie w ogóle jedynym u Słowackiego dziennikiem w pełnym tego znaczeniu, 
tzn. traktowanym przez poetę z żelazną konsekwencją jako dziennik właśnie, nie brulion czy 
brulionowy podręczny notatnik” (s. 16). 

Trudno nie zgodzić się także z dobrze udokumentowaną hipotezą Brzozowskiego, już 
nie edytorską wprawdzie, ale interpretacyjną, o intymnym charakterze owego dziennika z lat 
ostatnich jako wyrazie „podmiotowości genezyjskiej” poety. Staranny, świadomy dobór za-
pisków w układzie czasowym (myśli własne, fragmenty artykułów innych autorów, refleksje 
o rozmaitych zdarzeniach, wiersze o szczególnym poziomie skupienia), jakże ważnych dla 
poety w tym osobliwym stanie jakby genezyjskiego paroksyzmu emocjonalnego i intelektu-
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alnego, decyduje o integralności wewnętrznej pozornie odległych od siebie notat. To jest 
prawdziwie ostatni utwór Słowackiego – przekonuje edytor, poniekąd w istotowej i meryto-
rycznej, choć nieco zakamuflowanej dyskusji z wydawcą Raptularza (Warszawa 1996), 
Markiem Troszyńskim, i ostatnie jego, juliusza, słowo jako człowieka, mistyka i poety ro-
mantycznego. 

Wyważony wstęp, dbałość o argumenty rzeczowe, szlachetny ukłon dla dawnych bada-
czy, umiejętne wpisanie omawianej edycji w dotychczasową tradycję badawczą, nowe i od-
ważne tezy oraz ustalenia edytorskie (choćby kwestia datowania poszczególnych utworów) 
wraz z dbałością o szczegóły, zawsze wszak konieczną w tego typu pracach, a także pietyzm 
w transliteracji i konsekwencja w realizacji przyjętych założeń transkrypcji tekstu, spokojne 
objaśnienia rzeczowe, przeważnie wolne od zbytecznych wątków interpretacyjnych, brak 
jakichkolwiek ingerencji merytorycznych w tekst poety – kształtują solidny wzorzec nowo-
czesnej edycji naukowej, odwołujący się do ustaleń i tradycji poprzedników, przy czym 
usuwają wszelki nadmiar i bagaż zbędnych informacji.

W omawianej edycji moją wątpliwość wzbudziły wszakże niektóre rozwiązania szczegó-
łowe i pewne niedopowiedzenia. Otóż po transliteracji tekstu następuje komentarz edytorski, 
który znakomicie, obrazowo i przekonująco ukazuje sposób pracy Słowackiego nad manu-
skryptem, wątpliwe odczytania oraz ich wersje w edycjach wcześniejszych. Robota to drobia-
zgowa, detektywistyczna bez mała, świetnie prezentująca także znakomity warsztat edytorski. 
Umieszczenie tego dość obszernego wywodu filologicznego po tekście jest na pewno zabiegiem 
słusznym, nie zaciemnia bowiem oryginalnego przekazu poety. niestety, przy sporządzaniu 
transkrypcji zdecydowano, że równie obszerny komentarz filologiczny, przedstawiający od-
miany tekstu oraz wspomniane tu już objaśnienia rzeczowe, umieszczony będzie u dołu 
stronic, jak to zwykle bywa w edycjach popularnych, co w tym wypadku jednak nie sprawdza 
się. przede wszystkim dwa główne typy objaśnień: tekstowych (odmiany tekstu, informacje 
językowe) i rzeczowych, są pomieszane, co tworzy pewien bałagan informacyjny. Wydaje się, 
że lepszym rozwiązaniem byłoby – wzorem wcześniejszej transliteracji – umieszczenie komen-
tarza filologicznego także na końcu, pozostawienie zaś pod tekstem poety tylko objaśnień 
rzeczowych. cały przekaz zyskałby wówczas na przejrzystym wykładzie. jest to li tylko kwe-
stia kompozycyjna, ale bez wątpienia istotna dla odbioru książki. pewną niekonsekwencję 
widzę też w decyzji o transkrypcji nazwisk zgodnie z pisownią dziś obowiązującą, choć wiele 
innych form językowych, również oboczności, pozostawiono bez ingerencji. zmodernizowano 
całkowicie interpunkcję według zasad logiczno-składniowych, usunięto nadmiar znaków 
interpunkcyjnych, zrezygnowano z oznaczenia dawnego „e” pochylonego, uwspółcześniono 
pisownię łączną i rozłączną oraz pisownię spółgłosek dźwięcznych – zastosowany tu „płynny” 
stopień modernizacji sytuuje [Dziennik z lat 1847–1849] w kręgu edycji popularnych. Są to 
zabiegi w pełni uzasadnione i – moim zdaniem – słuszne, wszak rezultatem pracy edytora 
powinna być redakcja zrozumiała dla wielu odbiorców. Wcześniejsza transliteracja oraz re-
produkcje podobizn autografu dają zresztą wgląd w oryginalny zapis Słowackiego. Upomniał-
bym się jednak o informacje co do techniki reprodukcji podobizn kolejnych stronic manu-
skryptu: mamy tu do czynienia z fotografią, skanem oryginału, a może obróbką mikrofilmu? 
przydałoby się także wyjaśnienie, w jakich relacjach wymiarowych do stronic autografu po-
zostają podobizny umieszczone w pracy. Rzecz jasna, nie ma to aż tak wielkiego znaczenia 
dla każdego odbiorcy, ale wnikliwy czytelnik, zainteresowany edytorską techniką wydawniczą, 
zapewne owe informacje przyjąłby z zadowoleniem. Można te ostatnie uwagi uznać za wypo-
wiedź nazbyt dociekliwego recenzenta, który jednakowoż z pełną aprobatą i satysfakcją po-
znawczą kolejną nową edycję utworu Słowackiego przyjmuje jako książkę niezwykle ciekawą 
oraz inspirującą dla przyszłych edytorów. 

edytor nie wyręcza poety, nie wpisuje za niego fragmentów, których poeta nie użył (tradycja 
Kleinerowska, do dziś niekiedy pokutująca), pochyla się li tylko nad manuskryptem takim, 
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jakim jest on w swej istocie, zazwyczaj w formie mało doskonałej; nie dodaje, nie upiększa, 
nie integruje się nazbyt empatycznie z autorem, nie myli hermeneutyki z krytycznym opra-
cowaniem tekstu, objaśnia to, co niezbędne i co daje się objaśnić. niejako chowa się za 
opracowywany tekst i dystansuje się od niego tam, gdzie tylko to możliwe; staje się spole-
gliwy wobec dawnego przekazu. Są to, jak sądzę, specyficzne wymogi, które musi dziś edy-
tor spełnić, by jego praca miała sens i zyskała nowy walor naukowy. jacek Brzozowski bez 
wątpienia stara się im sprostać i – co bardzo ważne – przekazywać owe zasady młodszym 
współpracownikom w jedynej właściwej relacji mistrz–uczeń, często obecnie już nie istnie-
jącej w codziennej robocie akademickiej. należy ów dydaktyczny walor pracy nad edycją 
tekstu i jej finalny wynik – będący zasługą również Katarzyny Szumskiej – także mocno tu 
podkreślić, zwłaszcza mając na uwadze dającą się dostrzec u nas od kilku lat sytuację po-
stępującej atomizacji tej dziedziny literaturoznawstwa. To przecież najbardziej niedoceniany 
i najbardziej dziś zapóźniony obszar badań podstawowych. Wszyscy o tym wiemy, lecz cią-
gle godzimy się na dalsze pogłębianie takiego stanu rzeczy. dlatego ożywcze impulsy płyną-
ce ze środowisk łódzkiego, poznańskiego, wrocławskiego czy lubelskiego (i nie tylko) trzeba 
doceniać. Ale i tak osobowość poszczególnych badaczy, ich wyjątkowe predyspozycje do 
pracy zespołowej (myślę tu także o pracy redakcyjnej, technicznej, graficznej), obok wiedzy 
historycznoliterackiej i umiejętności edytorskich, są warunkami fundamentalnymi, które 
i niegdyś, i dziś muszą być spełnione, by zmagania na polu edytorstwa oraz krytyki tekstu 
przynosiły – mimo przeciwieństw rozmaitych – radość pracy oraz konkretny, wymierny 
i piękny rezultat, jak choćby omówiony tu juliusza Słowackiego [Dziennik z lat 1847–1849]. 

A b s t r a c t

MIROSŁAW STRzYŻeWSKI Mikołaj Kopernik University, Toruń

SŁOWAcKI RedIScOVeRed

The review discusses the Ossolineum publication of juliusz Słowacki’s [Dziennik z lat 1847–1849] ([Di-
ary from the years 1847–1849]) in jacek Brzozowski and Katarzyna Szumska’s paragon edition. Worth 
noting is the book’s superb typographic matter and content, namely handwriting images, text transcrip-
tion and transliteration – all of which is supplemented with an excellent editorial commentary and 
prefaced by jacek Brzozowski who describes the manuscript and earlier editions of its fragments. 

MIcHAŁ KUzIAK Uniwersytet Warszawski

ROMAnTYcY I WSpÓlnOTA

A g n i e s z k a  z i o ł o w i c z, pOSzUKIWAnIe WSpÓlnOTY. eSTeTYKA dRAMATYcz- 
nOŚcI A WIĘŹ MIĘdzYlUdzKA W lITeRATURze pOlSKIegO ROMAnTYzMU (pRelIMI-
nARIA). Kraków 2011. Wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, ss. 328. „Studia dziewięt-
nastowieczne. Rozprawy”. T. 8.

W stronę romantycznej wspólnotowości

W swojej książce Agnieszka ziołowicz podejmuje zagadnienie relacji podmiotu i wspólnoty, 
ważne dla romantyzmu i refleksji nad nim, prowokując przy tym do postawienia pytań – 
zarówno samej książce, jak i badaczom zajmującym się dzisiaj tą epoką – które łączą się ze 
sposobami interpretowania literatury romantycznej i pisania o niej. publikacja częściowo 
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składa się ze znanych już studiów autorki, częściowo zaś z rozpraw drukowanych po raz 
pierwszy. znajdziemy tam odczytania pojedynczych tekstów bądź ich grup skupionych wo-
kół tematów powiązanych z problematyką romantycznej wspólnotowości.

We wstępie wskazano założenia mające nadawać zebranym tekstom spójność i wyzna-
czać obszar badawczy, po którym będzie poruszać się myśl autorki. W centrum pomysłu 
interpretacyjnego skupiającego poszczególne studia znajduje się kwestia pragnienia roman-
tycznego: konstruowania i przeżywania wspólnoty. zauważając różne możliwości jej rozu-
mienia (a także wyrażając dyskusyjny – zwłaszcza w kontekście istotnego dla romantyków 
projektu nowoczesności – pogląd, że wspólnota jest przede wszystkim przedmiotem doświad-
czenia, dopiero wtórnie zaś refleksji), ziołowicz rezygnuje z próby doprecyzowania głównego 
pojęcia w książce. Autorka ogranicza się do wskazania na relację podmiot–wspólnota oraz 
do rozważań poświęconych wartości wspólnoty dla ja, przybliżających, dość ogólnie, roman-
tyczną perspektywę myślenia o niej, o jej różnych wariantach.

Bez wątpienia, taki kierunek refleksji o romantyzmie uwypukla istotne zagadnienia 
pozwalające wyjść poza stereotypowy obraz tej epoki, umocowany w koncepcji wszechmoc-
nego romantycznego podmiotu; co nie bez znaczenia, jak zostaje wyeksponowane w recen-
zowanej książce, krytyka indywidualizmu jest immanentnie wpisana w projekt romantyczny, 
a przy tym ma być znamienna dla polskiego romantyzmu. W postępowaniu ziołowicz widać 
cenne poszukiwanie nowych, jeszcze nie do końca wyeksploatowanych obszarów badawczych 
związanych z literaturą i kulturą romantyzmu – takim obszarem ciągle jest właśnie kwestia 
relacji podmiotu i wspólnoty oraz różnych projektów wspólnot.

doświadczeniem romantyków stał się kryzys dotychczasowych form wspólnotowości – 
politycznych i społecznych, a także prywatnych – którego konsekwencją była konieczność 
wypracowania nowych form, przystających do rzeczywistości XIX wieku: po Wielkiej Rewo-
lucji Francuskiej, wojnach napoleońskich, w trakcie przemian cywilizacyjnych, ekonomicz-
nych i obyczajowych. Sprawa może się okazać interesująca zwłaszcza w związku z roman-
tyzmem polskim. Myślę zarówno o pozbawieniu polaków wspólnoty państwowej (i narzuce-
niu obcych wspólnot tego rodzaju), jak i o problematyce dotyczącej diaspory emigracyjnej 
czy wspólnot o charakterze nieoficjalnym, a nawet nielegalnym; również o trwaniu i prze-
kształcaniu się wspólnot tradycyjnych wywodzących się z I Rzeczypospolitej. Kwestie te są 
ważne nie tylko w perspektywie literaturoznawczej, ale i szerzej – w kontekście projektu 
politycznego (projektów politycznych) romantyków, który określił polską wyobraźnię i myśl 
wspólnotową XIX i XX wieku, a jak się okazało ostatnio, powraca także współcześnie. pu-
blikacja ziołowicz pozwala nam więc zrewidować myślenie o romantycznej podmiotowości, 
popatrzeć na nią w perspektywie specyficznej dyspozycji międzyludzkiej, jak również przyj-
rzeć się romantycznym przedsięwzięciom politycznym, społecznym i towarzyskim.

Tytułowa problematyka książki powinna jednak, w moim przekonaniu, zostać wstępnie 
bardziej doprecyzowana, także w związku z istniejącą literaturą przedmiotu. Myślę zwłaszcza 
o pracy Agaty Bielik-Robson Inna nowoczesność, poświęconej m.in. temu zagadnieniu, 
oczywiście w kontekście europejskim, ale z próbą filozoficznej uniwersalizacji problemu. 
W grę wchodzi ponadto książka Marii Kalinowskiej Mowa i milczenie, a także – ze względu 
na problematykę wspólnoty w kontekście dramatu i teatru – publikacja Michała Masłow-
skiego Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego 1. doprecyzowanie podjętego 
zagadnienia oraz wyjście od funkcjonujących już ustaleń mogłoby usprawnić dalsze postę-
powanie badawcze, nie tylko wyostrzając narzędzia interpretacyjne – zwłaszcza że w książce 
ziołowicz chodzi o różne rodzaje wspólnoty – ale i pozwalając na penetrację obszarów rzadziej 

1 A. B i e l i k - R o b s o n, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 
2000. – M. K a l i n o w s k a, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa 
1989. – M. M a s ł o w s k i, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
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uwzględnianych przez poprzedników; interesująca mogłaby okazać się także próba reinter-
pretacji ich dorobku.

problematyczne jest dla mnie jednoznaczne wiązanie przez ziołowicz wspólnoty z pozy-
tywnymi wartościami, wzbogacającymi podmiot. przecież dla romantyków stanowiła ona 
również źródło zagrożenia, m.in. w związku z obserwowanymi przez nich początkami kształ-
towania się nowoczesnych społeczeństw i towarzyszącymi temu zjawisku konsekwencjami. 
nie przekonuje mnie też określanie wspólnoty przez jej jedność, przy pominięciu różnic. 
Sprawa jest oczywiście skomplikowana i jako taką należałoby ją doprecyzować – w roman-
tycznym projekcie istotnie jedność stanowi wartość (wypada tu wskazać np. na Mickiewicza 
– autora Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego), ale przecież romantycy są zara-
zem zainteresowani różnicą: przypomnę choćby Mochnackiego czy norwida – pierwszy pisał 
o wartości sporu i doświadczeniu Inności jako ważnym przeżyciu tożsamościowym, dru- 
gi o „pięknym różnieniu się” 2.

Trudno mi też przystać na pozbawione zastrzeżeń stwierdzenie, iż zwrot romantycznego 
podmiotu ku wspólnocie ma charakter personalistyczny, co oznaczałoby, że romantyczne 
ja staje się osobą pośród innych. pomijam konieczność doprecyzowania sensów wiązanych 
z personalizmem 3. postawię tylko pytanie: czy tak jest np. w przypadku Kordiana, pragną-
cego zatracić własną podmiotowość w zbiorowości? To szczególnie wyrazisty przykład. Ale 
przecież tego typu wątpliwość można formułować również w odniesieniu do twórczości Mic-
kiewicza i Krasińskiego. podobnych wątpliwości nie budzi natomiast twórczość norwida – 
kwestii tej poświęcił kiedyś uwagę zdzisław Łapiński 4. Takie generalizacje jak przedstawio-
na, związana z personalistycznym charakterem romantyzmu, bywają zwodnicze, zwłaszcza 
gdy towarzyszy im wartościowanie. Wydaje się bowiem, że ziołowicz stara się przyznać 
polskiemu romantyzmowi wyjątkową pozycję, którą miałaby konstytuować właśnie dyspo-
zycja wspólnotowa. Tymczasem dyspozycję taką możemy odkryć np. we wczesnej filozofii 
Hegla (autorka zwraca też uwagę na Schlegla i Schleiermachera), w tejże filozofii możemy 
zresztą odnaleźć także rozumienie osoby jako bytu stającego się we wspólnocie 5.

Sformułowaniu przedmiotu badań towarzyszy we wstępie istotna deklaracja metodolo-
giczna, kładąca nacisk na dramatyczny charakter romantycznego konstruowania wspólnoty 
(wypada tu przypomnieć, że ziołowicz jest autorką znakomitych książek poświęconych dra-
matowi romantycznemu 6). dramatyczność zostaje zdefiniowana na kilka dopełniających się 
sposobów: w kategoriach genologicznych, estetycznych i dialogicznych, w kategoriach teatral-
nych – jako aspekt istnienia ja i społeczeństwa, oraz w kategoriach performatywnych. 
W przeprowadzonych w książce interpretacjach gubi się jednak ostatni z wymienionych 
sposobów. pierwsze dwa (zwłaszcza pierwszy, choć w związku z drugim przywołałbym zna-

2 nawet jeśli przyjmiemy, że norwid jest twórcą poromantycznym, to jednak w omawianej książce 
funkcjonuje pośród romantyków; autorka nie podejmuje próby wyodrębnienia go z uniwersum 
romantycznego, choć jej rozważania sugerują świadomość takiej odrębności.

3 Badaczka odsyła w tej kwestii do artykułu B. d o p a r t a  Prozopoizm w romantyzmie polskim. 
Rekonesans (w: Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse. Kraków 2013). Mowa tam 
jednak raczej o osobie niż o personalizmie, a i to jest sprawą dyskusyjną, gdyż osobę dopart defi-
niuje przez związek ze wspólnotą, bez świadomości problematycznego charakteru takiego ujęcia, 
które pojawia się u wielu romantyków; w podobnej refleksji na temat osoby trudno ponadto widzieć 
szczególny wyróżnik polskiego romantyzmu. 

4 zob. Z. Ł a p i ń s k i, Norwid. Kraków 1971, s. 53 n.
5 zob. A. H o n n e t h, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. przeł. J. d u-

r a j. Kraków 2012, s. 9 n.
6 zob. A. z i o ł o w i c z: „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym 

i młodopolskim. Kraków 1996; Dramat i romantyczne „Ja”. Studium podmiotowości w dramaturgii 
polskiej doby romantyzmu. Kraków 2002.
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komitą książkę Michała Warchali na temat idei autentyczności i jej paradoksów, np. u ro-
mantyków 7) mamy dość dobrze wykorzystane w dotychczasowych badaniach. perspektywa 
performatywna, m.in. w związku z przekładem praktyk tekstowych na praktyki społeczne 
(i odwrotnie) mogłaby otworzyć interesującą płaszczyznę refleksji nad romantyzmem i jego 
modelami performowania wspólnoty/wspólnot, praktyki często będącej w przypadku poru-
szanych w książce wątków performowaniem nowoczesnej polskości 8. Wypada wszakże  
zauważyć, że przyjęcie takiej konstruktywistycznej perspektywy wymagałoby pewnie ponow-
nego przeanalizowania wielu wypowiedzianych i nie wypowiedzianych założeń książki, umo-
cowanych w myśleniu esencjalistycznym. dodam, iż eksponowanie przez autorkę dramatycz-
ności zjawiska pozwala wydobyć jego procesualność, dynamikę.

Horyzont interpretacyjny ziołowicz zostaje więc wyznaczony przede wszystkim przez 
antropologię (w książce widać inspiracje filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, kultu-
roznawcze, na podkreślenie zasługują także odniesienia do sztuki romantycznej) i poetykę, 
choć – do czego powrócę – ta pierwsza w rozważaniach autorki nie objawia całego swojego 
potencjału interpretacyjnego; istnienie w jej wywodzie perspektywy antropologicznej nie-
rzadko ogranicza się do przypisowych odesłań.

przyjrzyjmy się pokrótce zawartości książki. została ona podzielona na powiązane ze 
sobą, dopełniające się trzy części: Formy dramatu, formy więzi, Strefy dramatyczności (domi-
nantą jest tu dramatyczność genologiczna, estetyczna i dialogiczna, również występująca 
w tekstach gatunkowo niedramatycznych) oraz Wspólnotowe interakcje (w tym przypadku 
w centrum rozważań znajduje się dramatyczno-teatralny aspekt świata przedstawionego). 
ziołowicz wielokrotnie zaznacza, nie tylko podtytułem książki, rekonesansowy i daleki od ujęć 
całościowych charakter swojej pracy (czytamy w niej ponadto, że to „uwagi”, „szkice”, poja-
wiają się także deklaracje i praktyka braku konkluzywnych rozstrzygnięć). podkreślić również 
wypada ujawnione w zakończeniu wstępu prezentystyczne umiejscowienie się autorki w na-
szej współczesności, mającej kłopoty ze wspólnotą i różnymi formami wspólnotowości.

Odsłony romantycznej wspólnoty

Bezpośrednio po wstępie znajduje się artykuł Obrzęd i doświadczenie wewnętrzne. O jedno-
ści „Dziadów. Widowiska”. ziołowicz zajmuje się „swoistością poetyckiego świata I części 
Dziadów” (s. 21), porównując ją z pozostałymi częściami dramatu, uwypuklając egzysten-
cjalny sens splotu doświadczenia wewnętrznego bohaterów z obrzędem, stającym się inicja-
cją, rytuałem odrodzenia dla żyjących, wyjścia poza solipsyzm ja, poznania i dojrzewania, 
które dokonuje się dzięki wspólnotowemu wtajemniczeniu w śmierć (sądzę jednak, że 
stwierdzenie o aktywnym udziale gustawa i dziewicy w inicjacji jest nieco na wyrost, choć 
pozwala podzielić bohaterów na tych, którzy wybierają drogę odnowienia, i tych, którzy na 
nią nie wchodzą). Wywód ma na celu ukazanie głębokiej struktury logicznie porządkującej 
sceny utworu, a także powiązanie jej z pozostałymi jego częściami.

W związku z tym studium chciałbym zgłosić zastrzeżenie, które odnosi się także do 
kilku innych tekstów z recenzowanej książki, ale w tym przypadku wydaje się szczególnie 
uzasadnione (to najwcześniejszy tekst z zebranych przez autorkę artykułów). Otóż niepokoi 
praktyka przedrukowywania dawnych artykułów bez ich uaktualniania, choćby z uwagi na 
przyrastający stan badań, ale też ze względu na zmianę perspektyw badawczych, wyraźną 
w ciągu ostatnich 20 lat prac interpretacyjnych nad romantyzmem. W rozdziale, o którym 

7 zob. M. W a r c h a l a, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. 
Kraków 2006.

8 Kwestie te pojawiają się w pracach badaczy związanych z Katedrą performatyki Uniwersytetu 
jagiellońskiego. Myślę zwłaszcza o książce: Polska dramatyczna. T. 2: Dramat i dramatyzacja 
w XVIII i XIX wieku. Red. M. S u g i e r a, M. B o r o w s k i. Kraków 2014.
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mowa, pojawia się wyjątkowo odwołanie do artykułu późniejszego 9, zarazem jednak podję-
te rozważania otwiera topos narzekania na zaniedbania badawcze związane z tą częścią 
Mickiewiczowskich Dziadów, podczas gdy doczekały się one monografii i sporej liczby arty-
kułów 10. jak już zresztą wspomniałem, w książce ziołowicz odniesienia do stanu badań są 
dość fragmentaryczne. A wiele kwestii, które porusza autorka, ma swoje opracowania, nie 
wykorzystane przez nią. Myślę przy tym zarówno o pracach już klasycznych, jak i o artyku-
łach z ostatnich lat 11.

Kolejny artykuł, „Ja” – „My” – „Oni”. Uwagi o romantycznej scenie zbiorowej, przedstawia 
poetykę i problematykę romantycznej sceny zbiorowej w dramacie, akcentując jej skompli-
kowanie strukturalne oraz zawarty w niej przekaz dotyczący historii narodowej, szeroko ro-
zumianych spraw społecznych i stosunku do nich jednostki. ziołowicz ukazuje romantyczny 
teatr polskości, powstawanie na scenie różnych wspólnot i więzi. przedmiotem interpretacji 
stają się trzecia część Dziadów (dziwi tu przyjęcie z dobrą wiarą Mickiewiczowskiej deklaracji 
obiektywizmu i prawdy przedstawienia historycznego 12 – zob. s. 45), Kordian (w tym przy-
padku nie przekonują mnie rozważania na temat zwycięstwa Kordiana, odnajdującego 
wspólnotę, transcendencję i przeżywającego przemianę 13; autorka wszakże sama dostrzega 
nierozstrzygnięty charakter tego procesu – zob. s. 63) i Nie-Boska komedia. za każdym razem 
w centrum podjętych rozważań znajduje się dramatyczne wchodzenie ja we wspólnotę.

Rozdział „Ja” – Chór. O roli Chóru w mistycznej dramaturgii Juliusza Słowackiego przy-
nosi refleksje nad tytułowym zagadnieniem, eksponujące podwójność podmiotu późnej 
twórczości poety (z wielu powodów wolę takie określenie niż formułę „mistyczna”, która 
wydaje się wyeksploatowana w dotychczasowych badaniach), rozpięcie owego ja pomiędzy 
biegunami egotyzmu i uniwersalizmu oraz funkcjonowanie chóru jako stałego i istotnego 
składnika świata dramatycznego (powiązanego z koncepcją genezyjską poety oraz z jego 
kreacją podmiotową wpisaną w teksty), doznającego objawienia i objawiającego, wprowa-
dzającego także aspekt metateatralny.

Biorąc pod uwagę ten rozdział, wypadałoby domagać się pracy interpretacyjnej, która 
opierałaby się na rękopisach późnych dramatów Słowackiego. Oczywiście, wszyscy piszemy 
o nich korzystając z edycji Kleinera bądź Krzyżanowskiego (sam nie jestem tu bez winy...), 
jednak sięgnięcie do rękopisu – zwłaszcza kiedy pytamy o kategorie nie tylko antropologicz-
ne, ale i poetologiczne – mogłoby przynieść interesujące ustalenia i przewartościowania 
badawcze (rękopisy te ujawniają bowiem specyficzny sposób istnienia podmiotowości – po-
lifonicznej, można by zaryzykować formułę: wspólnotowej). Takie sięgnięcie sprzyjałoby 
zarysowanej przez ziołowicz perspektywie, w której późne dramaty poety świadczą nie tyle 
o rozpadzie formy dramatycznej, ile o konstruowaniu jej nowego wymiaru; sprzyjałoby też 
tezie o jednostce kolektywnej w późnych dramatach Słowackiego, których niezwykły poten-

  9 chodzi o tekst M. M r u g a l s k i e g o  Żyjąca scena. Dramat i widowisko w teorii Fryderyka Schleg- 
la (w zb.: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Red. A. K r a j e w s k a, d. U l i c k a, P. d o-
b r o w o l s k i. poznań 2010).

10 zob. np. J. W i n i a r s k i, „Dziady. Widowisko. Część I” Adama Mickiewicza. piotrków Trybunalski 
1998.

11 zob. np. A. K a d y j e w s k a, Norwidowskie rozmowy umarłych – dialog postaci i epok. W zb.: Liry-
ka Cypriana Norwida. Red. P. c h l e b o w s k i, W. T o r u ń. lublin 2003. – M. S t a n i s z, Juliusz 
Słowacki jako krytyk literacki. „Teksty drugie” 2003, nr 2/3. – K. S a w i c k a, Fragment poza 
„Wielką Całością” – o nihilizmie I części „Dziadów” Adama Mickiewicza. W zb.: Nihilizm i historia. 
Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. S o k o ł o w s k i, J. Ł a w s k i. Białystok–Warszawa 
2009.

12 Kwestię tę porusza m.in. j. M. R y m k i e w i c z  w książce Baket (Warszawa 1991).
13 Szerzej piszę na ten temat w artykule Słowacki – nihilistyczny? Wokół „Kordiana” (w zb.: Nihilizm 

i historia).
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cjał nowatorstwa genologicznego – a także wpisany w nie podmiot wielogłosowy – został 
ograniczony przez edytorów.

Rozważania poświęcone Mickiewiczowi i Słowackiemu zostają dopełnione przez fragment 
książki, którego bohaterem jest norwid – „Zbliżenia-drama” w twórczości Cypriana Norwida 
(w centrum uwagi znajduje się Miłość-czysta u kąpieli morskich). Badaczka przedstawia 
refleksję społeczną poety, umocowaną m.in. w myśleniu o roli kobiety w społeczeństwie 
i o znaczeniu fenomenu międzyludzkiego spotkania oraz dialogu; również związaną z tym 
krytykę pozornej wspólnoty salonowej. jak sądzę, warto by wyeksponować w tym przypad-
ku, że twórca konstruuje taką koncepcję polemizując z romantykami (ze swoim wyobrażeniem 
romantyzmu). Takie ujęcie pozwoliłoby wyostrzyć problem romantyków ze wspólnotą, ujaw-
nić wewnątrz(między?)epokowy dialog na ten temat.

część druga książki – Strefy dramatyczności – stanowi w moim przekonaniu jej najlepszy 
fragment. najpełniej ujawnia się tu temperament autorki, pracującej w znakomicie znanym 
sobie żywiole genologii i poetyki, pytającej, jak jest zrobiony tekst. część tę otwiera rozdział 
zatytułowany W strefie dramatyczności „Pana Tadeusza”. Odwołując się do istniejących 
rozpoznań (m.in. Kazimierza Wyki), a także biorąc pod uwagę koncepcję wielogatunkowości 
poematu Mickiewicza (m.in. Bogusława doparta), badaczka rekonstruuje zawarty w utworze 
żywioł dramatyczny: w związku z kwestiami dialogu dramatycznego, teatralizacji oraz kon-
wencji gatunkowych dramatu.

W rozdziale Scena poetyckiej autoprezentacji. Wokół „Beniowskiego” – według mnie 
najciekawszym w książce – ziołowicz zajmuje się autoprezentacją i autokreacją podmiotową 
Słowackiego w Beniowskim, a także aspektem metapoetyckim utworu. zakłada przy tym, 
że zjawiska owe mają charakter dramatyczno-teatralny, wiążą się z konstruowaniem sceny, 
reżyserowaniem i odgrywaniem spektaklu własnego ja, który okazuje się spektaklem ro-
mantycznego ironisty. nacisk zostaje położony zwłaszcza na rolę parabazy (ziołowicz nie 
wykorzystuje jednak np. rozważań na ten temat paula de Mana, który pojawia się w przy-
pisach, a którego koncepcja ironii romantycznej i roli w niej parabazy mogłaby wzbogacić 
kwestię powstawania romantycznego ja).

jak sądzę, zwłaszcza w przypadku tego rozdziału fortunne okazałoby się konsekwentne 
wykorzystanie narzędzi dzisiejszej performatyki (pozwoliłaby ona na skomplikowanie – a do-
konało się ono w romantyzmie, o czym może świadczyć m.in. Godzina myśli – rozumienia 
kwestii autentyczności ja).

ziołowicz przywołuje tezę Stefana Treugutta o ujawniającym się w Beniowskim kryzysie 
romantycznego indywidualizmu i stwierdza, że próba odbudowy mocnego podmiotu łączy 
się w utworze poety z otwarciem na dialog, wspólnotę i wysiłek ich ustanawiania (zaakcen-
towana zostaje w związku z tym rola oralności i improwizacji jako zjawisk społecznych). nie 
sądzę, by owa droga była tak oczywista. poeta odbudowuje mocny podmiot (stara się to 
zrobić – znakomicie widać tę kwestię po zestawieniu Beniowskiego z Podróżą do Ziemi Świę-
tej z Neapolu 14), docierając, jak czytamy w książce, do swojego głębokiego ja, niemniej 
wspólnota jest co najwyżej w tym przypadku przedmiotem pragnienia, a nie spełnienia. nie 
sądzę również, by tak istotny, jak to widzi autorka, był wpływ doświadczenia poetyckiej 
improwizacji i agonu z Mickiewiczem. dostrzegałbym w owym procesie poszukiwania wspól-
noty i konstruowania mocnej podmiotowości raczej konsekwencje drogi twórczej poety.

Wspomnianemu rozdziałowi nie ustępuje kolejne znakomite studium, poświęcone tym 

14 dokładniej omawiam tę kwestię w artykułach: Intertekstualność poematów dygresyjnych Słowac-
kiego. W zb.: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja. Red. M. K a-
l i n o w s k a, M. l e s z c z y ń s k i. Toruń 2011; Epifanie Słowackiego – pomiędzy estetyką a meta-
fizyką. W zb.: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1: Principia. Red. J. Ł a w s k i, K. K o r o t k i c h, 
G. K o w a l s k i. Białystok 2012.
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razem Promethidionowi norwida – O „rozmowy duchu”, czyli o dialogowej formie „Promethi-
diona”. ziołowicz rozpatruje zagadnienie dialogowego charakteru utworu poety (kontynuując 
badania m.in. Stefana Sawickiego). Rekonstruuje różne aspekty dialogiczności tekstu (zaj-
mując się również autokreacjami norwida, traktującego dzieło jako pole walki ze śmiercią), 
poświęcając miejsce także kwestii oralności. Utwór poety świadczy o pragnieniu prawdziwej 
wspólnoty, pełnego i żyjącego wartościami społeczeństwa.

Środkową część książki kończy rozdział Romantycy na Polach Elizejskich. Z dziejów 
rozmowy zmarłych. Autorka zajmuje się w nim romantyczną realizacją tego gatunku, zwra-
cając uwagę na teksty Krasińskiego, Słowackiego i norwida oraz czajkowskiego, kładąc też 
nacisk na zróżnicowane przekształcanie przez romantyków tradycji antycznej, również na 
podmiotowy stosunek do niej.

Ostatnia część książki – Wspólnotowe interakcje – rozpoczyna się od rozdziału poświęco-
nego Mickiewiczowi, poecie pamięci (Pamięć poety. Z Mickiewiczowskich poszukiwań wspól-
noty). Bez wątpienia oba wątki – pamięci i poszukiwania wspólnoty – odgrywają w jego 
twórczości rolę nie do przecenienia. Kwestię tę ziołowicz rekonstruuje omawiając w kolejno-
ści chronologicznej utwory poety, w których pojawia się wątek pamięci, potraktowany w re-
cenzowanej książce jako sposób na wykroczenie poza subiektywizm i związane z nim kon-
cepcje wyobraźni kreacyjnej (dostrzeżony został również wątek przeklętej pamięci).

Kilka kwestii budzi w moim przekonaniu wątpliwości bądź wymaga dopowiedzeń. Au-
torka pisze o pamięci autobiograficznej poety (powołując się również na koncepcję roman-
tycznego ekspresywizmu charlesa Taylora). Otóż, jak wiemy choćby z książki Marty zieliń-
skiej o gustawie i Maryli (przed naiwnym traktowaniem tego wątku przestrzegała także 
zofia Stefanowska), pamięć ta, realizując się w tekstach, była przedmiotem gry autokreacyj-
nej poety 15. jeśli chodzi o trzecią częścią Dziadów, autorka pomija ważny i wspierający 
sformułowaną w rozdziale argumentację, pojawiający się w refleksji gustawa/Konrada 
wątek odcinania doświadczenia snu od pamięci i wyobraźni, traktowanych jako władze 
podmiotowe, a więc nie związane z obiektywną, zdaniem Mickiewicza, rzeczywistością trans-
cendentną. Myślę też, że w kontekście połączenia pamięci i wyobraźni w twórczości poety 
(zwłaszcza w przypadku Pana Tadeusza) ważny może być aspekt refleksji nad tą problema-
tyką, powstałej na gruncie romantycznego sensualizmu brytyjskiego (taki trop zarysował 
zresztą już zygmunt Kubiak 16). pominięte przez ziołowicz zostają prelekcje paryskie, w któ-
rych koncepcja pamięci odgrywa niebagatelną rolę przy ukazaniu m.in. wspólnoty słowiań-
skiej, wspólnoty ludu pamięci i tradycji; kwestia ta – splotu pamięci i tradycji – pojawia się 
także w innych wypowiedziach Mickiewicza 17. przede wszystkim wszakże autorka spycha 
cały znany sobie aparat antropologiczny, związany z badaniami nad pamięcią społeczną 
i kulturową, do przypisów, nie pozwalając mu funkcjonować w tekście głównym.

Książkę zamykają cztery rozdziały ukazujące zróżnicowanie problematyki podjętej przez 
badaczkę. dwa z nich dotyczą historii literatury, rozpraw, a także pamiętników – wpisanych 
w te gatunki projektów kulturowych (Historia literatury, czyli depozyt życia. O Wincentego Po- 
la budowaniu samowiedzy narodowej; Towarzystwa i towarzyskość w kulturze polskiej poło- 
wy XIX wieku. Refleksja filozoficzna i literackie uobecnienie), dwa zaś poświęcone są tekstowym 
reprezentacjom praktyk społecznych (Przy biesiadnym stole „Pana Tadeusza”; Kulig Polaków. 
Między obyczajowością zapustną a literackim obrazowaniem zbiorowości narodowej).

15 zob. M. z i e l i ń s k a, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura. Warszawa 1989. 
– Z. S t e f a n o w s k a, Rola autobiografii w wierszach miłosnych Mickiewicza. W zb.: Biografie 
romantycznych poetów. Red. Z. T r o j a n o w i c z o w a, J. B o r o w c z y k. poznań 2007.

16 zob. Z. K u b i a k, Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972, s. 105 n.
17 Szerzej piszę na ten temat w książce: Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006, 

rozdz. Tradycja w myśli Mickiewicza.
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I co z tego wynika?

Romantyzm w zaproponowanym przez ziołowicz ujęciu okazuje się epoką poszukiwania 
i wypracowywania wspólnoty/wspólnot, a także ograniczania w ten sposób roszczeń nowo-
czesnego ja, które poszukuje zakorzenienia w przekraczającym je porządku. proces ów ma 
charakter ze wszech miar dramatyczny. Romantyczne ja nie tylko trafia na istniejące już 
wspólnoty, wobec których musi się opowiedzieć – ale też, na co szczególną uwagę zwraca 
autorka, tworzy wspólnoty. W obu zresztą przypadkach konstytutywne są napięcie między 
ja a zbiorowością czy Innym, konieczność indywidualnego skonstruowania tej relacji, trud 
wyboru i uczestnictwa w niej. Oczywiście, intryguje – przewijające się w tle książki – pytanie 
o specyfikę polskiego romantyzmu w związku z podjętym przez autorkę zagadnieniem. Spra-
wa wymaga osobnych badań komparatystycznych, niemniej już wstępnie można dostrzec, 
oprócz ogólnej tendencji poszukiwania wspólnoty łączącej różne romantyzmy, także kultu-
rową odrębność polskiego romantyzmu w tym względzie, wynikającą zarówno ze specyficznej 
polskiej tradycji, jak i z sytuacji zniewolonego narodu w XIX wieku. jak wspominałem na 
początku recenzji, kwestie te są istotne również dlatego, że trwale ukształtowały praktyki 
poszukiwania wspólnoty w polsce. publikacja ziołowicz otwiera perspektywę systematycznej 
refleksji nad tym zagadnieniem.

Książka jest bez wątpienia znakomicie napisana i dodam, że to jedna z ciekawszych 
pojawiających się ostatnio propozycji całościowego spojrzenia na polski romantyzm. ziołowicz 
prezentuje się jako historyk literatury, z jednej strony operujący w swoich interpretacjach 
solidnym kontekstem historycznoliterackim i kulturowym, z drugiej natomiast – dysponu-
jący warsztatem poetyki historycznej i opisowej. Widać też zacięcie hermeneutyczne w po-
stępowaniu autorki, poszukującej spójnego, antropologicznego, sensu wpisanego w czytane 
teksty.

jak już zaznaczałem, omawiana książka – w moim przekonaniu m.in. właśnie w związ-
ku z takim warsztatem – prowokuje do dyskusji: jak pisać dzisiaj o romantyzmie, zwłaszcza 
o romantyzmie polskim? Autorka Poszukiwania wspólnoty znalazła swój sposób, którym 
jest stawianie pytań o kwestie dotychczas marginalizowane, nawet w odniesieniu do arcydzieł 
epoki. pozostaje jednak pewien niedosyt, który łączy się z płaszczyzną konceptualizacji 
dotyczącej różnych zagadnień związanych ze wspólnotowością, konceptualizacji czasem 
jedynie nieśmiało sugerowanej i porzucanej. niedosyt wynikający z faktu, że o tym, jak jest 
zrobiony tekst romantyczny, jak aktualizuje konwencje literackie – przynajmniej w perspek-
tywie tradycyjnej (strukturalnej) poetyki – już sporo wiemy. I chyba też, żyjąc w czasach 
m.in. kulturowych teorii literatury czy różnych krytyk subwersywnych, wiedzy tej nie trak-
tujemy jako ostatecznej. Stanowi ona dzisiaj raczej punkt wyjścia do innych rozważań. 
chodzi mi przy tym nie tyle o zaniechanie badań w takim nurcie poetyki, ile raczej o wpisa-
nie ich w szerszy kontekst interpretacyjny, tak by można było wyjść poza wąsko pojętą 
tekstualność – co podjęte w książce zagadnienie zdaje się wręcz prowokować.
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MIcHAŁ KUzIAK University of Warsaw

ROMAnTIcS And cOMMUnITY

The text discusses Agnieszka ziołowicz’s book Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź 
międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria) (Searching for Community. Aesthetics 
of the Dramatic and Interpersonal Bond in Polish Romantic Literature áPreliminariañ, 2011) on a notice-
able in Romantic literature chain of issues in literary genetics and aesthetics, as well as on the reflec-
tion on community and the communal.
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czeSŁAW KŁAK Uniwersytet Rzeszowski

W KRĘgU MITÓW pOlSKIcH I SŁOWIAŃSKIcH

j u l i a n  M a ś l a n k a, SzKIce z dzIejÓW lITeRATURY I KUlTURY. Idee – MOTYWY  
– WARTOŚcI. Kraków 2014. polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny, ss. 378  
+ 6 wklejek ilustr.

Książka juliana Maślanki jest sylwą. pod jedną okładką grupuje teksty autora z lat 2005–
2012, a więc z okresu jego szczególnej aktywności naukowej i organizacyjnej w polskiej 
Akademii Umiejętności na stanowisku dyrektora Wydziału Filologicznego. Tak pomyślany 
zbiór dopełniają prace wcześniejsze – O „Wspomnieniach” Karoliny Lanckorońskiej (2003) 
i Jeszcze o tekście „Beniowskiego” (2001); ta ostatnia mocno zmodyfikowana w 2009 roku.

Książka jest też puentą życiowego trudu wybitnego filologa (w dawnym znaczeniu tego 
słowa), historyka literatury o szerokim wachlarzu zainteresowań – od średniowiecza po wiek 
XIX, w wymiarze polskim i słowiańskim, folklorysty z rozbudowanym warsztatem kompara-
tystycznym, wreszcie edytora, który w swoim dorobku ma fundamentalne opracowania, ge-
nerujące wszystkie albo prawie wszystkie tematy niniejszego tomu. Uważny czytelnik bez 
trudu odnajdzie w nim nawiązania do takich prac, jak Zorian Dołęga Chodakowski. Jego 
miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne (1965), komentarze 
edytorskie w wydaniu pism dołęgi chodakowskiego (m.in. O Sławiańszczyźnie przed chrze-
ścijaństwem, 1967), Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego oświecenia (1968), 
Literatura a dzieje bajeczne (dwa wydania: 1984, 1990), nie licząc rozpraw zamieszczonych 
w tomach zbiorowych i czasopismach, np. Poglądy Mickiewicza na dzieje Polski i Słowiańsz-
czyzny (1994) czy W poszukiwaniu słowiańskiej „Iliady” w dobie romantyzmu (1996). 

na marginesie warto jeszcze dodać, że pisarstwo naukowe juliana Maślanki zaintereso-
wało także sąsiadów zza wschodniej granicy. W roku 2013 nakładem Uniwersytetu im. Ta-
rasa Szewczenki we lwowie ukazał się ukraiński przekład jego wybranych studiów o tema-
tyce wschodniosłowiańskiej, co niewątpliwie wzmacnia nośność trudu badawczego autora. 

jednakże źródła najważniejszych szkiców zamieszczonych w książce szukać należy 
w edytorskich komentarzach Maślanki do Pism historycznych i Literatury słowiańskiej Ada-
ma Mickiewicza w Wydaniu Rocznicowym Dzieł poety (t. 7–11 á1997–1998ñ). Komentarze 
te obejmują ponad 460 stronic petitowego druku i są najlepszą rekomendacją benedyktyń-
skiego trudu ich autora.

Tematyka szkiców ogniskuje się wokół wieku XIX, z licznymi odwołaniami do wcześniej-
szych epok, do średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia. Taki charakter mają zwłasz-
cza Paradoksy sarmatyzmu (przedziwny melanż – rycerskość, megalomania, warcholstwo, 
wzniosłość, przyziemność), ukazujące tytułowe paradoksy w aplikacjach literackich jako 
źródło natchnień romantycznych, Podanie o Walgierzu w historiografii i literaturze oraz „We-
nedzi” Antoniego Langego. Oczywiście, wymienione tu prace nie wykraczają poza generalia 
rozważane w książce (powiązania między folklorem a literaturą), lecz wychodzą poza krąg  
XIX wieku. Rozprawa, której tematem są literackie dzieje legendy o Walgierzu, rycerzu z Tyń-
ca, zarysowanej w Kronice wielkopolskiej (XIII–XIV w.), ale występującej także w popularnym 
na zachodzie (XI–XIII w., może nawet w. X?) poemacie Waltharius, ukazuje (w ujęciu Maślan-
ki) zarówno aplikacje samej legendy, naukowe próby jej objaśnienia oraz wcale bogatą gale-
rię XIX-wiecznych i XX-wiecznych tekstów (Powieść o Udałym Walgierzu Stefana Żeromskie-
go jest jednym z nich), poddanych bardzo gruntownym zabiegom interpretacyjnym.

Warsztat uczonego najpełniej można jednak scharakteryzować, odczytując rozprawy 
należące do korpusu zasadniczego, oscylującego wokół nazwiska Mickiewicza. należą tu: 
Nauka i niepodległość pod zaborami, Literatury słowiańskie w paryskich wykładach Mickie-
wicza, Mickiewicz o despotyzmie rosyjskim oraz szkic Stanisław Pigoń jako edytor dzieł 
Mickiewicza.

III.indd   234 2016-12-08   11:36:26



Recenzje I pRzeglądY 235

do tego korpusu zaliczyć trzeba również ważną rozprawę Folklor w poglądach romanty-
ków, jak też dwie inne: Patriotyzm Juliana Klaczki. (O „Listach z Paryża” J. Klaczki w „Goń-
cu Polskim”) oraz Klaczko – pisarz polityczny i krytyk literacki. 

pozostałe szkice, jak wspomniany już artykuł Jeszcze o tekście „Beniowskiego”, a także 
Problemy edytorskie w dramatach Norwida (rezultat prac nad nowym wydaniem Dzieł wszyst-
kich w edycji Towarzystwa naukowego KUl, pod ogólną redakcją Stefana Sawickiego), czy 
Album Teofila Lenartowicza „Umarli i żywi”, ponadto rozprawa Dom Mickiewicza w Konstan-
tynopolu i studium leksykalne Nieco o godności w literaturze – uzupełniają główny korpus.

lektura wszystkich tekstów zamieszczonych w książce przekonuje o rozległych kompe-
tencjach ich autora, które nie ograniczają się do dyscypliny podstawowej, tj. historii litera-
tury polskiej. Maślanka swobodnie porusza się po obszarze slawistyki, także folklorystyki, 
wkracza na teren historii politycznej, historii nauki, słowem – tam wszędzie, gdzie wiodą go 
problemy i teksty opisywane, analizowane i oceniane. 

Uwagę skupić wypada na jego odczytaniu Mickiewiczowskich wykładów w collège de 
France o literaturze słowiańskiej. narracja w Literaturach słowiańskich w paryskich wykła-
dach Mickiewicza opiera się na solidnej podstawie – wspomnianego tu już – komentarza do 
tego dzieła. czytelnik może zaufać autorowi, że jak Wergiliusz z dziecięcej wyliczanki prze-
prowadzi „dzieci swoje” przez labirynt, którym niewątpliwie są owe wykłady. Oczywiście, 
Maślanka nie zapomina o poprzednikach. Mówi więc o leonie płoszewskim, tłumaczu i ko-
mentatorze tekstu dla Wydania narodowego i Wydania jubileuszowego, podkreśla zasługi 
tego edytora, koryguje jego ustalenia sprzed 50 lat, opierając się na wiedzy całego półwiecza 
i na własnych dociekaniach, skrupulatnie odnotowuje konstatacje badaczy profesorskiej 
działalności Mickiewicza, szczególnie wątku literackiego, choć nie tylko: Stefana Sawickiego, 
zofii Stefanowskiej, Wiktora Weintrauba, józefa Tomasza pokrzywniaka, zdzisława libery, 
jana zaremby, janiny Abramowskiej, Samuela Fiszmana, Henryka Batowskiego – by po-
przestać na najważniejszych.

Rozprawa Literatury słowiańskie w paryskich wykładach Mickiewicza nie jest jednak 
sprawozdaniem z obszernej lektury krytycznej. To synteza, w której do głosu dochodzą spra-
wy często odbiegające od literatury, co łatwo zrozumieć, jeśli pamięta się, że Mickiewicz nie 
przemawiał wyłącznie do rodaków i innych Słowian, lecz przede wszystkim do Francuzów. 
Musiał zatem wykład o literaturze słowiańskiej – właściwie o literaturach słowiańskich – osa-
dzić w kontekście historycznym i historiozoficznym, zwłaszcza gdy wypadło mu polemizować 
z doraźnie zgłaszanymi wątpliwościami słuchaczy. Bez tego tła o szerokim zasięgu europejskim 
dyskurs o literaturze zawisłby w próżni. Tę metodę Maślanka trafnie nazywa „wielotematycz-
nością”, co w konsekwencji sprowadza się do tego, że „dzieło to [tj. Literatura słowiańska 
Mickiewicza] stanowi jakby encyklopedyczne kompendium wiedzy słowianoznawczej na ów-
czesnym poziomie [...]” (s. 103). z wyliczenia Maślanki wynika, iż z całego tekstu Literatury 
słowiańskiej „zaledwie [...] trzecia część dotyczy literatury, i to w szerokim tego słowa znacze-
niu”, resztę „zajmują problemy pozaliterackie”. Mimo tych dysproporcji – dobitnie podkreśla 
Maślanka – literatura w wykładach Mickiewicza „stanowi temat wiodący [...]” (s. 101).

Studium Literatury słowiańskie w paryskich wykładach Mickiewicza rzetelnie charak-
teryzuje profesorski warsztat poety. daje pozytywną odpowiedź na liczne pytania, a miano-
wicie, jak wysoki poziom reprezentował poeta-profesor z perspektywy europejskiej nauki 
tamtych czasów (zwłaszcza w wykładach pierwszego, drugiego i trzeciego kursu), czy pano-
wał nad literaturą przedmiotu, co można sądzić o jego erudycji, czy w ocenach był bezstron-
ny, itp.

Maślanka na te i tym podobne pytania odpowiada w poszczególnych segmentach swojej 
pracy, przyjmując, z jednej strony, perspektywę Mickiewiczowską, z drugiej – współczesną. 
Ta druga perspektywa pozwala na weryfikację informacji i sądów poety wedle miary dzisiejszej, 
a jednocześnie podkreśla trafność niektórych prognoz Mickiewicza. nie bez przyczyny badacz 
eksponuje (tym razem w rozprawie Mickiewicz o despotyzmie rosyjskim) fragmenty wykładów 
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o despotii za Iwana groźnego i piotra I, jako zjawisku mocno zakorzenionym w mentalności 
rosyjskiej. Tragicznie doświadczony lud rosyjski, według enuncjacji nikołaja Michajłowicza 
Karamzina, szczerze rozpaczał po śmierci Iwana groźnego. Mickiewiczowski komentarz 
uogólniający, wyrażający zdziwienie, że taki „heroizm niewoli” jest możliwy, daje się odnieść 
do rzeczywistości bliskiej naszemu doświadczeniu. Reakcja Rosjan (słupki poparcia dla pu-
tina) na zabór Krymu i eskalację wojny na Ukrainie usprawiedliwiają tę analogię. pisze Mic-
kiewicz: „ludzie znikczemniali nie są już zdolni uznać innej siły, jak tylko niszczącą, i nawet 
oddają tej sile cześć w stopniu odpowiednim ich podłości i znikczemnieniu” 1. 

jednak najważniejsza część rozprawy Maślanki, zgodnie z jej tytułem, istotnie dotyczy 
literatur słowiańskich w prelekcjach paryskich: polskiej, rosyjskiej, czeskiej, serbskiej 
i chorwackiej, przy czym należy zauważyć, iż literatura polska w wykładach Mickiewicza  
– i w omówieniu Maślanki – zajmuje najwięcej miejsca. zadecydowały o tym nie tyle prefe-
rencje wykładowcy, co kulturowa „starszość” tej literatury. Indywidualne wybory w prelek-
cjach Mickiewicza oczywiście istnieją, ale nie burzą one wizji literackiego dorobku Słowiańsz-
czyzny jako całości. 

O wysokich ocenach dzieł i twórców decydowały wartości duchowe, narodowe oraz ar-
tystyczne. Według tej miary Mickiewicz wysoko sytuuje Kochanowskiego i Skargę, a Trem-
beckiemu, choć przyznaje mu doskonałość artystyczną, odmawia miana poety narodowego 
i słowiańskiego, programując niejako poglądy późniejszych historyków literatury.

Oddzielnie zajął się Maślanka komparatystyką Mickiewicza. poeta-profesor dzieła pol-
skich pisarzy, Reja i Kochanowskiego, rozpatrywał, ze względu na francuskich słuchaczy, 
w kontekście Prób Montaigne’a (odniesienie do Rejowego Żywota człowieka poczciwego) oraz 
dzieł Ariosta i Ronsarda (odniesienie do Pieśni i Fraszek czarnoleskiego poety), wskazując 
na podobieństwa i różnice między tymi twórcami. 

Badacz komentuje także „niezawinione” błędy Mickiewicza, jak np. ten, który zawiera 
entuzjastyczna pochwała Pamiętników paska, zakończona zdaniem: „nie znajdziesz u paska 
ani jednego zwrotu obcego”. Maślanka pisze: „Mickiewicz nie mógł wiedzieć, że pierwszy 
wydawca Pamiętników gruntownie »oczyścił« tekst z makaronizmów, zastępując je polskimi 
słowami [...]” (s. 93).

Oczywiście, rozprawa juliana Maślanki nie zgłębia do końca tematu, jakim są prelekcje 
paryskie jako całość. z założenia zaledwie punktuje istotniejsze sprawy, które – zdaniem 
autora – należało zreferować. Można ją jednak potraktować jako „nowe otwarcie”, jako za-
powiedź debaty, która niebawem miała zwrócić uwagę na kompleks zagadnień szczegółowych, 
poczynając od sygnalizowanych przez Maślankę wątpliwości co do poprawności drukowanych 
wersji wykładów, po ich współczesną recepcję. Żeby nie poprzestać na stwierdzeniu ogólnym, 
trzeba sięgnąć po wstęp Marty piwińskiej w edycji Prelekcje paryskie. Wybór, jak też do 
książek Michała Kuziaka Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza oraz O prelekcjach 
paryskich Adama Mickiewicza 2, a także do tomu Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza 
wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej, prezentującego szerokie spektrum uszczegóło-
wień i nowych interpretacji 3. na tym nie koniec. Raz poruszona struna dźwięczy dalej, 

1 A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 8: Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. przeł. 
L. p ł o s z e w s k i. Oprac. J. M a ś l a n k a. Warszawa 1998, s. 538.

2 M. p i w i ń s k a, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. M i c k i e w i c z, Prelekcje 
paryskie. Wybór. przekł., koment. L. p ł o s z e w s k i. Wybór, wstęp, oprac. M. p i w i ń s k a. Kraków 
1997. – M. K u z i a k: Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006; O prelekcjach 
paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk 2007.

3 Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego 
spojrzenia. Red. M. K a l i n o w s k a, J. Ł a w s k i, M. B i z i o r - d o m b r o w s k a. Warszawa 2011. 
Spośród rozpraw zawartych w tomie warto wymienić (dla przykładu) następujące prace: J. Ł a w-
s k i, Odkrywca „słowiańskiego kontynentu”. O wykładzie inauguracyjnym Mickiewicza w Collège 
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choćby w artykule Bogusława doparta Goethe i Byron w prelekcjach paryskich Adama Mic-
kiewicza, w szkicu damiana Kubika Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej oraz 
w eseju zdzisława Krasnodębskiego Teologia polityczna Adama Mickiewicza 4.

Wszystkie refleksje „nowego otwarcia” opierają się na tekście prelekcji w tłumaczeniu 
leona płoszewskiego, skomentowanym dla Wydania Rocznicowego przez juliana Maślankę, 
a więc na tekście – zdaniem Marii prussak i joanny pietrzak-Thébault – z filologicznego 
i edytorskiego punktu widzenia dzisiaj nie do przyjęcia 5. Możliwa rekonstrukcja podstawy 
dla wydania krytycznego Literatury słowiańskiej, a w konsekwencji nowe tłumaczenie, nie-
wątpliwie przyniesie kolejne „otwarcie”. To jednak sprawa przyszłości.

zboczyłem nieco z głównego szlaku. Wracam do książki juliana Maślanki, zatrzymując się 
na szkicu Stanisław Pigoń jako edytor dzieł Mickiewicza. Mowa tam o dokonaniach pigonia 
jako tekstologa, edytora i komentatora, zwłaszcza listów poety, o legendarnym już artykule 
tego badacza Jakiego Mickiewicza znamy? (1922), który zapewnił mu miejsce wśród reali-
zatorów Wydania Sejmowego Dzieł Adama Mickiewicza, otworzył drogę do wydania Pana 
Tadeusza w serii „Biblioteka narodowa” (1925, 1929) oraz wyznaczył szlak późniejszych 
osiągnięć edytorskich, także powojennych, w ramach Wydania narodowego (1948–1955) 
i Wydania jubileuszowego (1955). poprzestańmy na tym wyliczeniu, choć szkic nie pomija 
projektów pomniejszych – rozważań o autografie Ody do młodości (Zielone lata „Ody do 
młodości”, 1966), czy dużej rozprawy Formowanie „Dziadów” części drugiej (1967). Maślan-
ka dokładnie omawia te dokonania, zwracając również uwagę na sprawy dyskusyjne, kon-
trowersyjne i hipotetyczne. jedną z nich była kwestia poruszona w eseju pigonia Rana na 
czole Konrada, zamieszczonym w pośmiertnie wydanym tomie Wiązanka historycznoliterac-
ka (1969). O publikacji eseju miał pigoń zdecydować „w ostatnim momencie, po rozwadze” 6, 
a więc przed przekazaniem książki do wydawnictwa jesienią 1968. 

Wolno się domyślać, że wydarzenia marcowe 1968 roku, manifestacja młodzieży aka-
demickiej po zdjęciu ze sceny Teatru narodowego Mickiewiczowskich Dziadów w reżyserii 
Kazimierza dejmka, tryumfalny, choć represjonowany powrót Mickiewicza na ulice i place 
Warszawy jako ikony narodowych aspiracji wolnościowych, były dla pigonia „chwilą osobli-
wą”, obligującą do próby wyjaśnienia, choćby tylko hipotetycznego, ważnego szczegółu 
ostatniej sceny III części Dziadów: rany na czole Konrada, z której nawet „śmierć [...] uleczyć 
nie może” 7. Intencją pigonia było potwierdzenie osobistego przekonania, że Mickiewicz, jako 
„natura głęboko etyczna”, nie mógł znieść, a tym bardziej usprawiedliwić przed samym sobą 
deklaracji lojalności wobec władz i hańbiącego przyrzeczenia: „nie tylko sam nie będę nale-

de France. – M. S a g a n i a k, Natchnienie w prelekcjach paryskich. – J. O k o ń, Jan Kochanowski 
w prelekcjach paryskich. – E. K i ś l a k, Rosja w projekcie etycznym „Literatury słowiańskiej”.

4 B. d o p a r t, Goethe i Byron w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. na stronie: http://www.
ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2013/Tom-10-zeszyt-3/art/1370/ (dostęp: 25 X 2016). – d. K u-
b i k, Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej. Zarys problematyki dyskursu kulturoznawcze-
go w prelekcjach paryskich. „zeszyty naukowe Towarzystwa doktorantów Uj. nauki Humanistycz-
ne” nr 4 (1/2012). – Z. K r a s n o d ę b s k i, Teologia polityczna Adama Mickiewicza. na stronie: 
http://www.teologiapolityczna.pl/assets/numery_tp/tp4/krasnodebski_teologia_polityczna_mic-
kiewicza.pdf (dostęp: 25 X 2016).

5 M. p r u s s a k, Problemy edytorskie wykładów Adama Mickiewicza w Collège de France. W zb.: 
Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. – J. P i e- 
t r z a k - T h é b a u l t, Dokumentacja kursu pierwszego „Literatury słowiańskiej”. Wyzwanie dla 
edytora czy filologa? W zb.: jw.

6 cyt. za: M. B i z a n, posłowie w: S. p i g o ń, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. War-
szawa 1969, s. 156.

7 A. M i c k i e w i c z, Dziady. W: Dzieła, t. 3: Dramaty (Oprac. Z. S t e f a n o w s k a. 1995), s. 262.
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żał do żadnego towarzystwa bez dozwolenia rządu ustanowionego, lecz i donosić będę, gdzie 
należy, według przysięgi wierno poddanego [...]” 8. 

pigoń, decydując się na druk eseju, myślał niewątpliwie także o późniejszych domnie-
maniach zdrady Mickiewicza, tych jeszcze za jego życia, i tych po śmierci. Taki przypadek 
zdarzył się nawet w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

Maślanka, traktując esej Rana na czole Konrada jako próbę rozwikłania „zagadki te- 
kstologicznej”, przytoczył zwięzły komentarz pigonia do końcowych wersów III części Dziadów 
w Wydaniu narodowym 9. Konrad ranę tę zadał sobie sam, „grzesząc pychą i bluźnierstwem” 
(cyt. na s. 297). W eseju – jak wynika z przytoczenia Maślanki – diagnoza uległa rozszerzeniu: 
„Takie hańbiące zobowiązanie [pomocnika „policejskich drabów”] przyjął poeta; wystawił 
cyrograf szatanowi politycznemu. Mamy podstawę przyjąć, że na uczulonym i prawym jego 
sumieniu narodowym akt ten, a choćby sam fakt, że dał się do niego zmusić, ciążył jako 
przejaw słabości, jako nieusuwalny stygmat winy, jako występek obciążający całą resztę jego 
życia i mający wlec się za nim osławą aż poza śmierć” 10.

Ta interpretacja rany Konrada nieco zdziwiła Maślankę. pigoń w książce Głosy sprzed 
wieku (1924), wertując akta procesu filomatów, wynotował 45 ich „lojalek”, a „rewers” Mic-
kiewicza, podpisany 20 kwietnia 1824, przytoczył in extenso (za Teodorem Wierzbowskim 11) 
i wtedy miał go za tekst standardowy, który „do techniki śledztwa dorzuca [...] [zaledwie] 
drobniuchny promyk” 12. Wymóg administracyjny nie mógł obciążyć sumienia poety aż tak 
wielkim poczuciem winy. nie dziwi zatem zdziwienie Maślanki.

Motywów pigoniowej „mowy obrończej” trzeba zatem szukać gdzie indziej.

e k s k u r s  1

W próbie wyjaśnienia tej zagadki (już nie tekstologicznej) przychodzi nam z pomocą Adam 
Michnik, któremu esej pigonia posłużył za argument do odrzucenia idei lustracji – obja- 
wu schizofrenii narodowej. Filipika Michnika przeciw kreacji Wielkiego lustratora, analogu 
Wielkiego Inkwizytora, już przez tytuł Rana na czole Adama Mickiewicza 13 włączyła pigonia 
w orbitę sprawy jako autora cytowanej narracji, z której Michnik wyprowadził wniosek,  
że Mickiewicz – osoba stygmatyzowana „deklaracją współpracy” z carską Ochraną – „nigdy 
by nie otrzymał statusu pokrzywdzonego w Instytucie pamięci narodowej” 14. nawet Dziady 
nie byłyby wystarczającą zaporą przed falą lustracyjnych gorliwców. pozostawmy dalsze 
rozważania Michnika na boku, choć zgiełk, jaki wywołał jego esej w „pismach” i w Interne-
cie, oraz kampania antymickiewiczowska na tym „forum” dowiodły, że przypuszczenia 
Michnika były trafne.

Syndrom zdrady – krwawiąca rana na czole Konrada (Mickiewicza) ma długą historię. 
jeden z jej epizodów zdarzył się – wspomniano już o tym – w latach sześćdziesiątych wie- 
ku XX i mocno zbulwersował pigonia. przypadek ten zbiegł się zresztą z zapowiedzią książ-
ki Samuela Fiszmana Archiwalia Mickiewiczowskie (1962), publikującej dokumenty zebra-
ne w bibliotekach i archiwach rosyjskich. nie zawierały one – jak się okazało – żadnych 

  8 cyt. za: S. p i g o ń, Rana na czole Konrada. W: Wiązanka historycznoliteracka, s. 156. 
  9 S. p i g o ń, komentarz edytorski w: A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. narodowe. T. 3: Utwory dra-

matyczne. Warszawa 1948, s. 476.
10 p i g o ń, Rana na czole Konrada, s. 157.
11 T. W i e r z b o w s k i, Mickiewicz w Wilnie i Kownie 1815–1824. Przyczynek do biografii poety. War-

szawa 1888.
12 S. p i g o ń, Głosy sprzed wieku. Szkice z dziejów procesu filareckiego. Wilno 1924, s. 227.
13 A. M i c h n i k, Rana na czole Adama Mickiewicza. „gazeta Wyborcza” 2005, nry z 4 XI, 11 XI, 18 XI, 

25 XI.
14 Ibidem, nry z 18 XI, 4 XI.
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obciążających Mickiewicza materiałów, a nawet usuwały podejrzenia o agenturalną działal-
ność Andrzeja Towiańskiego, z którym niejednokrotnie łączono Mickiewicza jako wyznawcę 
jego mesjańskich wizji 15. 

Otóż na emigracji rozeszła się z redakcji londyńskiego „dziennika polskiego” plotka, 
ponoć przywieziona z Krakowa, że do polski ze związku Radzieckiego dotarły dowody ob-
ciążające Mickiewicza jako agenta Ochrany w jego emigracyjnych czasach. pigoń miał za-
płakać nad tymi dokumentami i doradzać ich spalenie. Między przyjaciółmi pigonia – Marią 
danilewiczową, Marią czapską, Wacławem lednickim i Marią Rzeuską – przez kilka mie-
sięcy krążyły listy rozważające ten problem z niedowierzaniem i lękiem. pigoń dowiedział 
się o tym z sondującego listu Marii Rzeuskiej. Trudno się dziwić jego reakcji. W odpowiedzi 
napisał:

 „jestem, jakby mię ktoś przed chwilą rąbnął w głowę kłonicą. [...] Wszystko krzyczy we 
mnie: to najnieprawdopodobniejsze łgarstwo, jakie byłoby do wymyślenia” 16. 

A w liście do danilewiczowej dodał:
„dopiero wczoraj od p. Marysi pośrednio dowiedziałem się, co za monstrualne bajdy 

krążą tam koło Was. W szczególności wciągają one i moją niepoczesną osobę w jakieś nie-
wiarygodne kawały. Miałem studiować jakieś dokumenty, oblewać je łzami, przyzwalać na 
ich auto-da-fé, zgoła przyczyniać się do niego, jakby podkładać zapałkę pod drewienka itp.

zdumienie, ale i pasja mię wzięły. Wszystko to z e ł g a n e  o d  a  d o  z; przynajmniej 
jeżeli o moją osobę chodzi, nie ma w tym ani uncji prawdy: niczego nie widziałem, nie sły-
szałem, nie płakałem, anim kogokolwiek do podpalania zachęcał” 17. 

Otóż ta zdementowana „bajda”, z ulgą też odrzucona przez korespondentów pigonia, 
musiała doskwierać uczonemu, skoro zdecydował się na nową interpretację rany na czole 
Konrada, postrzeganej jako „akt prostracji i rozpaczy” po podpisaniu owej nieszczęsnej de-
klaracji na zakończenie procesu filomackiego. pojawiające się jeszcze tak długo po śmierci 
Mickiewicza domniemania jego „agenturalnej” skazy sprawiają, że ta rana ciągle się odnawia 
i krwawi. Tak zresztą – idąc tropem pigonia – odczytał to Adam Michnik.

e k s k u r s  2

julian Maślanka – jak się już rzekło – poświęcił wiele uwagi edytorskim dokonaniom pigonia, 
przedstawiając je w kontekście propozycji zgłaszanych przez innych uczestników dyskursu: 
Wilhelma Bruchnalskiego, jana czubka, juliusza Kleinera, Konrada górskiego, zbigniewa 
jerzego nowaka czy czesława zgorzelskiego. jest to obraz statyczny, przybliża ostateczne 
wyniki dociekań filologicznych, ledwie zaznaczając ich polemiczny charakter.

Tymczasem bogata korespondencja pigonia pozwala na dokładniejsze rozeznanie im-
ponderabiliów sporów, osobistych animozji, uprzedzeń i upodobań, ujawniając dynamikę 
dyskursu. Kilka przykładów musi zastąpić bardziej dogłębną analizę.

Tak więc w korespondencji pigonia z julianem Krzyżanowskim – redaktorem Wydania 
jubileuszowego Dzieł Mickiewicza – pojawiają się wzmianki odnoszące się do niektórych 
szczegółów niedokończonego Wydania Sejmowego, zwłaszcza zaś do edycji Pana Tadeusza 
i Listów, a także do aktualnych problemów edytorskich najnowszego wtedy, jubileuszowego 
wydania. W liście z 21 VII 1954 pigoń przypomina, że tekst Pana Tadeusza dla Wydania 
Sejmowego ustalony – tak na karcie tytułowej – przez Bruchnalskiego opierał się błędnie na 
edycji z 1844 roku. Skorygował go zatem, ale „się nie pchał na afisz”. natomiast w tym sa-

15 Ostatnio pisał na ten temat B. U r b a n k o w s k i  w interesującej książce Adam Mickiewicz. Ta-
jemnice wiary, miłości i śmierci (poznań 2016).

16 cyt. za: M. d e r n a ł o w i c z, Cudze życie. Warszawa 2008, s. 232.
17 M. d a n i l e w i c z o w a, S. p i g o ń, Dialog korespondencyjny (1958–1968). Wstęp, oprac. cz. K ł a k. 

Rzeszów 1996, s. 282–283.
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mym liście zwrócił uwagę na zasługę czubka jako edytora Listów Mickiewicza. Ujął to 
w metaforze: „czubek spokładał ugór, ja po nim orałem” 18. 

zjeżył się dopiero po przeczytaniu recenzji wydawniczych pióra leona gomolickiego 
i Konrada górskiego, które sugerowały poprawki w tekście Mickiewiczowskim. gomolicki 
autografów nie studiował – powiada pigoń – więc jego uwagi są bezprzedmiotowe, natomiast 
górski skolacjonował 60 spośród 600 autografów i na tej podstawie zgłosił 21 różnic. A oto 
komentarz pigonia:

„nie widzi mi się [...], myśmy tu owe kopie też kolacjonowali pilnie. zapewne, są tam 
miejsca wątpliwe. jeżeli jednak w takich wypadkach pigoń mówi tak, a górski inak, to 
jeszcze z tego nie wynika, że jest inak. Wpatrywałem się w te autografy Mickiewicza nie od 
wczoraj, mam wrażenie, żem ich przestudiował więcej niż kol. górski. jeśli między tak a inak 
wybrałem, to nie przez nieudolność oka, ale z jakichś racji” 19. 

jak widać, spory między edytorami bywały bardzo ostre, a rozwiązania kompromisowe 
wcale niełatwe. Ostatecznie decydował Komitet Redakcyjny in corpore. Warto zwrócić na to 
uwagę choćby w kontekście nowego, krytycznego wydania Dzieł wszystkich Adama Mickie-
wicza pod redakcją Konrada górskiego. pigoń nie brał już w nim udziału, choć na temat 
„Mickiewicza krytycznego” wypowiadał się w prywatnej korespondencji z Krzyżanowskim 
zaraz po ukończeniu Wydania jubileuszowego. Koncepcja pigonia odbiegała od schematu, 
który wstępnie opracował eugeniusz Sawrymowicz przy akceptacji Krzyżanowskiego. Rzecz 
się odwlekła i przedawniła. 

W problemy edytorskie nowego wydania wprowadził pigonia redaktor tomu 1, czesław 
zgorzelski. Tom, pod ogólnym tytułem Wiersze, miał cztery woluminy – ukazywały się one 
sukcesywnie w latach 1971–1986. W końcowej fazie opracowania zgorzelski, sygnalizując 
zamiar wydawnictwa, by powierzyć pigoniowi drugą recenzję Wierszy, pisał: „nie śmiem 
przyłączać się do tej prośby, ale pragnę, by pan Rektor wiedział, że bez imprimatur mojego 
profesora odczuwałbym wciąż niepokój, czy opracowanie tomu nie grzeszy jakimiś błędami 
lub przeoczeniami” 20. 

W liście inicjującym sprawę zgorzelski dzielił się wątpliwościami, gdzie umieścić frywol-
ny erotyk Littera ad Tomaszum, który go zawstydził. Szukał więc dla niego miejsca to tu, to 
tam, ale w końcu wyznał, że „nie wie, co począć”. pigoń także chciałby ukryć ten „plugawy” 
wierszyk i w związku z tym doradzał miejsce w komentarzu, tak żeby wilk był syty i owca 
cała. nie były to jednak kwestie zasadnicze. 

Ostatecznie pigoń zgłosił votum separatum wobec koncepcji układu narzuconej przez 
górskiego. dlatego przy całej rewerencji dla redaktora tomu, mimo jego zabiegów, nie pod-
jął się recenzji szczegółowej. pisał: „zasadę mam za złą, po cóż mam dłubać przy tym czy 
owym szczególiku, kiedy całe założenie budowli wydaje mi się fanaberyjne i – jak już powie-
działem – szkodliwe zarówno naukowo, niemniej jak narodowo” 21. 

list, z którego pochodzi to zdanie, datowany 1 X 1968, na niespełna dwa miesiące przed 
śmiercią autora, można uznać za ostatni, gorzki głos pigonia w sprawie edycji Dzieł wszyst-
kich Mickiewicza. W konkluzji dałoby się sformułować nowy temat badawczy: opis wysiłków 
edytorskich jako dyskurs naukowy z udziałem najwybitniejszych filologów tamtego czasu.

Wróćmy do omawianej książki. Folklorystyka, jak już powiedziano, w badaniach Maślanki 
zajmuje istotne miejsce. Artykuł zaś Folklor w poglądach romantyków jest zwieńczeniem 

18 cyt. za: cz. K ł a k, Pigoń. Rzeszów. 2013, s. 135.
19 cyt. jw., s. 136–137.
20 cyt. jw., s. 255.
21 cyt. jw., s. 256. zob. też cz. K ł a k, Niedokończona edycja listów Stanisława Pigonia do Czesława 

Zgorzelskiego. W zb.: Poznawać (więc kochać!). O Danucie Paluchowskiej. Red. A. S e w e r y n, 
d. S e w e r y n. lublin 2010, s. 103.
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tych badań. zmierza bowiem do opisania i wyjaśnienia zjawiska, które w europejskiej kul-
turze romantycznej stało się jedną z ważniejszych ikon prądu. liczne utwory – Pieśni Osja-
na, Rękopis królodworski, Sąd Libuszy, nim dowodnie (i nie bez oporów) zostały uznane za 
falsyfikaty, uchodziły za zabytki poezji ludowej, utożsamianej z narodową. zdaniem Maślan-
ki, źródeł romantycznej fascynacji ludowością należy szukać poza sferą kultury i literatury. 
Ostrożnie powiada więc badacz, że „dobrze zamaskowane” względy polityczne (s. 159) wy-
wołały erupcję zainteresowań folklorem. przychyla się zatem do tezy giuseppe cocchary, że 
folklor był „narzędziem polityki” (s. 174) w okresie romantyzmu. przynajmniej w polsce, gdzie 
powstanie kościuszkowskie „zwróciło uwagę na lud jako rokującą nadzieję siłę narodową”. 
„Rangę polityczną” miał też Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale Wojciecha Bogusław-
skiego, wystawiony w teatrze podczas trwania powstania (s. 160). interpretacja znanego 
sporu między klasykami a romantykami, jako próby przełamania uniwersalizmu na rzecz 
wartości narodowych, także wyrasta z tej tezy.

Maślanka, zakreśliwszy szerokie ramy dyskusji o tradycjach ludowych/narodowych 
w literaturze i krytyce (johann gottfried Herder, Fryderyk August Wolf) skupia uwagę na 
dyskursie polskich pisarzy, krytyków oraz uczonych na temat roli i miejsca folkloru w tra-
dycji rodzimej, przy czym uwypukla ewoluowanie poglądów głównych adwersarzy pod wpły-
wem wypadków politycznych – rabacja galicyjska w 1846 roku i powstanie wielkopolskie 
w roku 1848. pojawia się tu galeria nazwisk: ernest groddeck, Adam Mickiewicz, Wincenty 
dawid, Michał grabowski, edward dembowski, Michał Wiszniewski, Aleksander Tyszyński, 
ignacy chrapowicki, Wacław Aleksander Maciejowski, Roman zmorski, Seweryn goszczyń-
ski, Ryszard Berwiński, na Oskarze Kolbergu kończąc. prezentacja poglądów wymienionych 
pisarzy, tych bardziej i tych mniej zadomowionych w literaturze i nauce polskiej, jest abso-
lutnie reprezentatywna. Synteza Maślanki budzi nie tylko zaufanie co do meritum, ale 
również z powodu formy i precyzji wykładu.

na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa – wspomniane tu wcześniej – artykuły, 
których bohaterem jest julian Klaczko: publicysta, polityk, uczony. polska Akademia Umie-
jętności w 2006 roku, w setną rocznicę śmierci Klaczki, od roku 1872 członka tej instytucji, 
zorganizowała sesję naukową poświęconą jego wielostronnej twórczości. Materiały z tej sesji 
ukazały się w książce Julian Klaczko (1825–1906). Krytyk literacki – pisarz polityczny – badacz 
sztuki (Kraków 2007), zredagowanej przez juliana Maślankę. Autorski wkład Maślanki: Pa-
triotyzm Juliana Klaczki, punktuje wypowiedzi młodego publicysty, zamieszczane głównie na 
łamach „gońca polskiego”, które są świadectwem jego pozytywnych emocji wobec ojczyzny. 
na tym pniu wyrósł również drugi, na szerszej podstawie materiałowej zbudowany, artykuł: 
Klaczko – pisarz polityczny i krytyk literacki. Obydwa teksty traktować trzeba jako nieroze-
rwalną wiązkę. Wyłania się z nich postać niezwykła. Oto etykiety rozpoznawcze: syn bogatego 
kupca żydowskiego w Wilnie, wybitnie uzdolniony, mówiący i piszący po hebrajsku, francusku, 
niemiecku, i oczywiście po polsku, z jednakową maestrią, z wyboru polak, pisarz o między-
narodowym rozgłosie, analityk polityczny i dyplomata, historyk sztuki, znawca literatury, 
krytyk, wydawca, mocno pod koniec życia związany z Krakowem i Akademią, konserwatysta.

Maślanka w wymienionych artykułach gromadzi przykłady, które dowodnie opisują 
patriotyczną determinację Klaczki, ale jednocześnie charakteryzują jego etykę jako fundament 
wszelkich działań politycznych zarówno w skali państwowej i narodowej, jak i w decyzjach 
osobistych, gdy w grę wchodzi naruszenie takich wartości, jak sprawiedliwość, uczciwość, 
godność. dlatego Klaczko kategorycznie i konsekwentnie domagał się stosowania tych zasad, 
potępiając cyniczne gry polityczne. Studium dyplomatyczne Dwaj kanclerze – przenikliwa 
analiza metod i skutków działania „żelaznego” kanclerza Bismarcka – jest poglądową wy-
kładnią umiejętności pisarskich Klaczki. Szkice Maślanki przybliżają te sytuacje historycz-
ne, ukazują niestrudzonego rzecznika zasad i patriotycznych powinności, ale jednocześnie, 
niejako par excellence zdają się napominać nas wszystkich, jak należy się odnosić do ojczy-
zny jako wartości najwyższej.
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Tak więc książka juliana Maślanki, z założenia silva rerum, spełniając warunki rzeczo-
wego studium historycznoliterackiego w swoich najważniejszych odsłonach, dyskretnie 
wskazuje na obszary opuszczone w dzisiejszych badaniach literackich.

A b s t r a c t

czeSŁAW KŁAK University of Rzeszów

In THe cIRcle OF pOlISH And SlAVOnIc MYTHS 

The review discusses a collection of julian Maślanka’s 16 sketches whose author, an outstanding lit-
erature and culture scholar, comparatist, folklorist and editor, takes up such significant topics as 
Mickiewicz’s paris lectures on Slavonic literatures, folklore in the views of Romantics, as well as the 
figure of julian Klaczko – a writer, politician and polish patriot. The focus of the papers is also on stud-
ies devoted to editing: on the text of Beniowski, on editorial problems in norwid’s dramas, and Stanisław 
pigoń’s editorial issues.

ARTUR HellIcH Uniwersytet Warszawski

pOeTYKA leKARSTWeM nA pAnFIKcjOnAlIzM 

j o a n n a  j e z i o r s k a - H a ł a d y j, TeKSTOWe WYKŁAdnIKI FIKcjI. nA pRzYKŁA- 
dzIe RepORTAŻU I pOWIeŚcI AUTOBIOgRAFIcznej. (Indeks: Krystyna Kiszelewska). 
Warszawa 2013. Instytut Badań literackich pAn, ss. 296. „Rozprawy literackie”. Komitet 
redakcyjny: Michał głowiński, grzegorz Wołowiec, janina Abramowska, Alina Kowalczyko-
wa, Aleksandra Okopień-Sławińska. [T.] 89. Redakcja naukowa grzegorz Wołowiec.

1

Książka Tekstowe wykładniki fikcji stanowi ambitną próbę obrony tezy, iż można oddzielić 
tytułową kategorię od tego, co nią nie jest. jak przekonuje joanna jeziorska-Haładyj, po-
zwala na to skrupulatna analiza wykorzystanych w tekście technik narracyjnych. Recenzo-
wana rozprawa okazuje się zatem kolejną – po badaniach Käte Hamburger z Logik der 
Dichtung (1957) i dorrit cohn z Distinction of Ficition (1999) – propozycją dokonania kate-
gorycznego rozgraniczenia między fikcją a niefikcją na gruncie analizy warstwy diegetycznej 
(a nie mimetycznej) tekstów. Wpisuje się tym samym w (powracający do łask?) nurt separa-
cjonistyczny, opozycyjny względem panfikcjonalizmu. Autorce zależy jednak, by – w przeci-
wieństwie do Hamburger i cohn – uniknąć ortodoksji metodologicznej, prowokującej poten-
cjalnych krytyków.

Tekstowe wykładniki fikcji otwiera przegląd dotychczasowych studiów nad teorią tytu-
łowej kategorii. Uwzględnienie obszernej bazy bibliograficznej pozwala zapoznać się z naj-
istotniejszymi (niemiecko-, anglo- i francuskojęzycznymi) ujęciami problemu. W książce 
odnajdziemy również zarys stanu badań nad teorią reportażu i powieści autobiograficznej. 
dodatek ten jest bardzo adekwatny, okazuje się bowiem, że dyskusje nad statusem owych 
dwóch gatunków są paralelne wobec tych o statusie fikcji i referencji. Środkową i bodaj 
najistotniejszą część rozprawy jeziorskiej-Haładyj tworzą rozważania nad możliwymi wy-
kładnikami tytułowej kategorii (również w odniesieniu do konkretnych realizacji wspomnia-
nych form). Analizie poddana jest przede wszystkim ich funkcjonalność metodologiczna. 
Książkę zamykają rozdziały poświęcone analizom prozy autobiograficznej Aleksandra ju-
rewicza i reportaży Hanny Krall w kontekście teorii wykładników fikcji.
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jeziorska-Haładyj ma świadomość, że publikacją swojej rozprawy włącza się do trwającej 
od wielu lat dyskusji segregacjonistów i panfikcjonalistów. przyświecająca zwolennikom 
segregacjonizmu (separacjonizmu) wiara w istnienie binarnej opozycji: fikcja–niefikcja, wy-
wodzi się niewątpliwie ze strukturalizmu. po raz pierwszy tezy segregacjonistyczne wygłosi-
ła Hamburger. nie spotkały się one wówczas z szerokim odzewem, ponieważ były jedynie 
częścią rozbudowanej poetyki, którą (raczej ze względu na zawarte w niej inne, nie mniej 
radykalne koncepcje 1) przyjęto z ogromną krytyką. Hamburger nie tylko wskazała na moż-
liwość precyzyjnego odróżnienia fikcji od rzeczywistości, ale też zauważyła, że napięcia lo-
giczno-epistemologiczne i gramatyczno-semantyczne między fikcją a referencją da się badać 
jedynie w odniesieniu do narracji prowadzonej w rozpatrywanym tekście. po wielu latach do 
tego wątku powróciła inna wybitna reprezentantka segregacjonizmu, cohn, która w wymie-
nionej już rozprawie podjęła się obrony idei Hamburger, choć znacząco zmodyfikowała 
opracowaną przez nią listę wykładników fikcji. zdaniem amerykańskiej badaczki, „drogo-
wskazami” (signposts) tej kategorii są przede wszystkim: 1) brak poziomu odniesienia do 
sfery pozatekstowej (np. do źródeł historycznych); 2) dostęp trzecioosobowego narratora do 
psychiki bohatera; 3) nietożsamość narratora i bohatera.

Skrajnie odmienne stanowisko głoszą pragmatycy. Ich zdaniem, tekst nie ma żadnych 
immanentnych właściwości, toteż poszukiwanie rzekomo zakodowanych w nim wykładników 
fikcji trzeba traktować jako przejaw esencjalizmu. jeziorska-Haładyj przywołuje tu nazwiska 
johna Searle’a i Romana Ingardena, którzy odpowiedzialnością za określenie statusu tekstu 
obarczali czytelnika, ale oczywiste jest, że nietrudno o współczesnych zwolenników jeszcze 
bardziej radykalnego podejścia (tekst nie istnieje bez czytelnika; tekst może znaczyć wszyst-
ko w zależności od tego, w jakiej sytuacji się go używa): spośród nich rekrutują się np. 
neopragmatycy czy dekonstrukcjoniści. W stosunku do problemu fikcji pragmatyzm prze-
jawia się w niewierze w możliwość stworzenia pełnej referencji w tekście. Wniosek ten wy-
pływa z przekonania, iż zbudowany z materii językowej tekst definiują głównie wzajemne 
relacje jego elementów, a odniesienie do rzeczywistości pozatekstowej odgrywa drugorzędną 
rolę. ponadto, jak utrzymują panfikcjonaliści, wszelka narracja, choćby za swój przedmiot 
obrała fakty, pozostaje nieuchronnie skazana na semiotyzację. Konsekwencja tej konstata-
cji jest jasna – narracja zawsze będzie odmianą fikcji.

Oczywiście, w dyskusji nad statusem tytułowej kategorii pobrzmiewają również głosy 
umiarkowane. Wśród nich na uwagę zasługuje powściągliwy i kompromisowy pogląd gérar-
da genette’a, który zamiast stawiania sztywnych granic między fikcją a niefikcją proponu-
je wprowadzenie idei skali fikcji. W książce Fiction et diction (1995) pisze, że, owszem, ist-
nieje różnica między tymi dwiema kategoriami, ale przypadki tekstów hybrydalnych, wy-
mykających się podziałom postulowanym przez segregacjonistów, są dowodem na płynność 
owych granic. choć bardzo często o literackości tekstu zaświadcza esencjonalne kryterium 
normatywne (np. analizowany utwór jest sonetem), istnieją również teksty z pozoru nieli-
terackie, w odniesieniu do których ewentualnej literackości dowodzić może jedynie (subiek-
tywne) kryterium estetyczne. W ten sposób genette chce pogodzić wiarę Hamburger w im-
manentne właściwości tekstu z wiarą Searle’a w intencję illokucyjną autora, którą winien 
zbadać czytelnik.

1 najbardziej kontrowersyjnym punktem rozważań Hamburger było ograniczenie obszaru fikcji je-
dynie do powieści trzecioosobowych, co sprawiało, że powieść pierwszoosobowa znalazła się w tej 
samej, niefikcjonalnej grupie, co autobiografia, esej czy historiografia.
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propozycja jeziorskiej-Haładyj wpisuje się niewątpliwie w nurt segregacjonistyczny, autor-
ka bowiem na samym wstępie stwierdza: „Warto rozpocząć od wyliczenia możliwych teksto-
wych wykładników fikcji. należą do nich: konstrukcja narratora w opowieści pierwszooso-
bowej, przesłanki paratekstowe, dostęp trzecioosobowego narratora do świadomości posta-
ci i przedstawianie wewnętrznych procesów psychicznych innych osób (lub dawnego »ja« 
w powieściach autobiograficznych) za pomocą monologu wewnętrznego i mowy pozornie 
zależnej, dosłowne przytaczanie obszernych wypowiedzi z przeszłości, określenia czasoprze-
strzenne zrelatywizowane wobec świadomości postaci, narracja metadiegetyczna, rozpoczy-
nanie opowieści od zaimków osobowych bez antecedentów” (s. 6).

jeziorskiej-Haładyj zależy jednak na podkreśleniu, że nie wszystkie wymienione przez 
nią wykładniki mają taką samą funkcjonalność, dlatego też nie wszystkim badaczka poświę-
ca tyle samo uwagi. W przeciwieństwie do Hamburger i cohn chce uniknąć radykalności. 
nie rezygnując z konkretnych rozstrzygnięć teoretycznych, w swej praktyce analitycznej jest 
ostrożna i powściągliwa, co zbliża ją do genette’a. Widać to choćby w rozdziale Autor, autor! 
Wokół paktu, w którym badaczka zajmuje się relacją narratora i autora w kontekście teorii 
wykładników fikcji. jak się okazuje, to nie najlepszy trop, ponieważ ich tożsamość nie ule-
ga w powieściach autobiograficznych ani potwierdzeniu, ani zanegowaniu („choć wielokrot-
nie wydaje się, że wątpliwości w końcu znikną”, s. 116). 

Baczna lektura recenzowanej książki prowadzi do wniosku, że teoria jeziorskiej-Haładyj 
powstała w krytycznym odniesieniu do dorobku cohn i genette’a właśnie. Wobec tej pierw-
szej autorka omawianej rozprawy zachowuje się tak samo, jak cohn zachowała się wobec 
swojej poprzedniczki, Hamburger – zgadza się z założeniem, że uniwersalne wykładniki 
fikcji istnieją, ale znacząco modyfikuje ich listę. z trzech podanych przez amerykańską 
uczoną „drogowskazów” fikcji jeziorska-Haładyj utrzymuje w mocy zaledwie jeden (jedyny, 
który ogranicza się do badania technik narracyjnych oderwanych od sfery pozatekstowej) 
– dostęp trzecioosobowego narratora do psychiki bohatera. choć i tu wprowadza poprawkę: 
wszak dostęp narratora autodiegetycznego do własnych myśli sprzed lat (dawnego „ja”) jest 
równie nieprawdopodobny, co dostęp narratora trzecioosobowego do świadomości kogokol-
wiek innego, więc każda próba „od-tworzenia” niegdysiejszych procesów myślowych będzie 
de facto próbą ich „s-tworzenia” (czyli fikcjonalizacji). W refleksji jeziorskiej-Haładyj bardzo 
ważne miejsce zajmuje też wspominana już krytyka trzeciego drogowskazu fikcji – nietożsa-
mości autora i narratora. Stosując konsekwentnie narzędzia poetyki, badaczka udowadnia, 
że kwestia relacji między tymi instancjami jest bardzo często niejednoznaczna i nie sposób 
obiektywnie stwierdzić, czy opiera się na ich tożsamości lub nietożsamości (jak chciałaby 
cohn). przeciwnie, przykład powieści autobiograficznej pokazuje, iż literatura nierzadko 
wręcz żyje z napięcia między tożsamością a nietożsamością autora i narratora. To napięcie 
zostaje intencjonalnie zapisane w tekście, więc każda próba jasnego rozstrzygnięcia będzie 
z konieczności arbitralnym gestem badacza.

W podejściu genette’a nie odpowiada jeziorskiej-Haładyj przede wszystkim wyodręb-
nienie przypadków hybrydalnych, nie mieszczących się w granicach podziału: fikcja–nie-
fikcja. przypadkami takimi są m.in. reportaż i powieść autobiograficzna. Autorce recenzo-
wanej książki zależy na udowodnieniu, że teoria wykładników fikcji (a zatem – odwołując 
się do koncepcji autora Fiction et diction – odmiana poetyki esencjalistycznej) może z po-
wodzeniem odnosić się do tekstów, które genette określa mianem „diction”, „niefikcji 
o odczuwanej wartości artystycznej” (s. 47). nie jest więc prawdą, że istnienie utworów 
takich jak Trumana capote’a Z zimną krwią czy Stefana chwina Krótka historia pewnego 
żartu ogranicza – rzekomo uniwersalny – zasięg poetyk normatywnych znanych od czasów 
Arystotelesa. To najmocniejszy punkt rozprawy jeziorskiej-Haładyj – praktyczne zastoso-
wanie teorii wykładników fikcji do tekstów z pozoru niefikcjonalnych lub, jak chciałby 
genette, hybrydalnych.
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Recenzowaną książkę zamykają rozdziały poświęcone narratologicznemu oglądowi pro-
zy autobiograficznej jurewicza i reportaży Krall. przekonująca analiza wykazuje funkcjonal-
ność najistotniejszych markerów fikcji – wyrażonego w ramach monologu wewnętrznego lub 
mowy pozornie zależnej dostępu trzecioosobowego narratora do świadomości innych posta-
ci; dostępu narratora autodiegetycznego do dawnego „ja”; przytaczania obszernych dialogów 
z przeszłości. największą zaletą rozdziału poświęconego prozie jurewicza jest udowodnienie, 
że nie istnieje żadna różnica między dostępem trzecioosobowego narratora do świadomości 
innych postaci a dostępem narratora autodiegetycznego do własnej świadomości sprzed lat. 
O adekwatności odniesienia teorii wykładników fikcji do analizy reportaży świadczy z kolei 
przywołana przez badaczkę dyskusja nad teorią reportażu. Okazuje się, że jest ona w pew-
nym stopniu paralelna wobec dyskusji nad wykładnikami fikcji. z jednej strony, mamy 
bowiem środowiska „konserwatywne”, których zdaniem reporter musi rzetelnie i bez własnej 
ingerencji rejestrować fakty, ponieważ w innym przypadku stworzy fikcję. Reprezentanci 
tego poglądu, wśród nich Krzysztof Kąkolewski, wyznają zatem ścisły podział między fikcją 
a referencją. z drugiej – środowiska „liberalne”, nieprzywiązujące dużej wagi do rzetelnego 
rejestrowania faktów w reportażu, dopuszczające spekulacje i interpretacje autora, któremu 
wszak ma przyświecać idea unaocznienia „sedna sprawy”. Te środowiska wykazują postawę 
pragmatyczną. jak w rozmowie ze znajomą wyraził się podobno reprezentant poglądu „libe-
ralnego”, Ryszard Kapuściński: „ja nie piszę, żeby się w szczegółach zgadzało, chodzi o isto-
tę rzeczy!” (cyt. na s. 76). co znamienne, przywoływani przez jeziorską-Haładyj reporterzy 
„liberalni” – Melchior Wańkowicz, Kapuściński, Mariusz Szczygieł czy (przede wszystkim) 
Krall – nie nazywają siebie twórcami fikcji. choć konfabulują, dopowiadają i autotematyzu-
ją, traktują siebie jako kreatorów narracji referencjalnych, autorów tradycyjnie pojmowanych 
reportaży, a nie fikcjonalnej prozy reportażowej. za ich niechęcią do kronikarskiej rejestra-
cji zasłyszanych faktów kryje się bez wątpienia przekonanie, że nawet narracja referencjal-
na jest formą fikcji. cel reportażysty powinno więc stanowić umiejętne skonstruowanie 
komunikatu implikowanego przez tekst, tak by zbiegał się on z autentycznym autorskim 
światoodczuciem.

dowodzi tego recepcja reportaży autorów „liberalnych”. jeziorska-Haładyj zadaje pyta-
nie, co sprawia, że teksty Krall są odbierane jako referencjalne, choć analiza pod kątem 
wykładników fikcji wykazuje, że mają one charakter fikcjonalny. Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, warto odwołać się do polemiki jeziorskiej-Haładyj z Martą Młodkowską. Młodkow-
ska próbuje tłumaczyć wrażenie referencjalności tych tekstów specyfiką obecności autorki 
w nich. Stwierdza, że – oprócz oczywistych ingerencji, konfabulacji i interpretacji narrator-
ki – o właściwości owej zaświadczać ma lakoniczny, zwięzły styl wypowiedzi 2. choć jezior-
ska-Haładyj stanowczo odrzuca to rozpoznanie, nazywając je konsekwencją nadmiernej 
wiary w „fikcjotwórczą moc retorycznych struktur języka” (s. 239), dobrze by było pochylić 
się nad nim głębiej. 

przede wszystkim autorka recenzowanej książki nie mogłaby wyrazić zdania odmien-
nego, wszak we wstępie do swojej pracy zgodziła się z uwagą, iż istnienie wykładników 
fikcji nie oznacza istnienia wykładników niefikcji (gdyby te istniały, pisarze natychmiast 
zaczęliby się na nich opierać). Tymczasem lektura reportaży Krall podaje tę tezę w wątpli-
wość. Wrażenie referencjalności (mniejsza o to, czy budowane świadomie) stanowi właśnie 
konsekwencję konstrukcji narratora. nie jest bez znaczenia, w jaki sposób przejawia się 
jego silna, podmiotowa obecność. jeśli w konfabulacjach, dopowiedzeniach, subiektywnych 
obserwacjach itd., to wykreowany zostaje narrator jako świadek/uczestnik wydarzeń, co 

2 M. M ł o d k o w s k a, Opowiem wam historię. Kilka uwag o pisarstwie Hanny Krall. W zb.: Literatu-
ra polska wobec Zagłady. Red. A. B r o d z k a - W a l d, d. K r a w c z y ń s k a, J. l e o c i a k. War-
szawa 2000. 
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wzmaga owo wrażenie. jeśli natomiast w ostentacyjnym stylizowaniu wypowiedzi bohaterów, 
dyskursywizacji etc., wówczas narratora postrzega się jako fabulanta, zdystansowanego 
opowiadacza, a nie aktywnego partycypanta – i to, jak się wydaje, potęguje wrażenie lite-
rackości. Wnioski te dobrze komponują się z zamieszczoną gdzie indziej uwagą jeziorskiej-
-Haładyj, iż „stanem naturalnym w narracji referencjalnej pozostaje uprzywilejowanie 
narratora [wobec bohaterów]” (s. 260). dzieje się tak właśnie dlatego, że ów narrator – jako 
aktywny świadek/uczestnik zdarzeń – nie potrafi wyjść poza własny punkt widzenia.

Rozważania te w pewien sposób wiążą się z wyróżnieniem – na liście wykładników 
fikcji – narracji metadiegetycznej (czy szerzej: metanarracji). jeziorska-Haładyj nie poświę-
ca jej wiele miejsca, ograniczając się do przytoczenia powściągliwych ustaleń genette’a: 
„Obecność narracji metadiegetycznej jest dość wiarygodnym wyznacznikiem fikcji – choć 
jej nieobecność o niczym nie przesądza”. pojawia się również pogląd christophe’a Bois, 
który zauważa, że narracja metadiegetyczna „rozbija iluzję prawdziwości” (cyt. na s. 51). 
chociaż intuicyjnie można się zgodzić ze stanowiskiem wspominanych badaczy, pewien 
dysonans wywołuje umieszczenie metanarracji na liście markerów fikcji obok dostępu 
narratora trzecioosobowego do świadomości postaci czy przytaczania dialogów z przeszłości. 
jeziorska-Haładyj pisze tylko, że wykładniki te różnią się funkcjonalnością. Kiedy jednak 
baczniej się temu przyjrzeć, okaże się, iż odgrywają one w tekstach zupełnie odmienne role. 
O ile wyrażone w mowie pozornie zależnej myśli bohaterów, monologi wewnętrzne i obszer-
ne dialogi z przeszłości budują iluzję prawdziwości, o tyle metanarracja ją rozbija. Może 
ona być dowodem na to, że tekst jako całość ma charakter fikcjonalny, ale sama w sobie 
wykładnikiem fikcji nie jest. W kontekście naszych rozważań wydaje się paradoksalne, że 
aby zeznanie podmiotu metanarracji, iż w danym tekście budowana jest iluzja, potraktować 
jako wykładnik fikcji, trzeba przyjąć referencjalność samej metanarracji. nie będzie to, 
choćby w teorii, niemożliwe, wszak namysł pisarza nad prowadzoną przezeń narracją sta-
nowi empirycznie weryfikowalne odwołanie do rzeczywistego zdarzenia (aktu pisania), 
które było jego udziałem.

Wypada również wspomnieć o problematycznym rozróżnieniu na mowę i myśl pozornie 
zależną (mowę pozornie zależną „myślaną”), na które powołuje się jeziorska-Haładyj. jak 
stwierdza, myśl pozornie zależna relacjonuje proces wewnętrzny postaci, jakiego – gdyby 
chodziło o rzeczywiste osoby – autor nie miałby prawa znać. z kolei mowa pozornie zależna 
jest „sposobem relacjonowania słów postaci”, redukującym „efekt fikcjonalności” (s. 170) 
i – w przeciwieństwie do mowy niezależnej – nie pretenduje do bycia cytatem. Funkcjonalny 
wykładnik fikcji stanowi zatem mowa pozornie zależna „myślana”. Sęk w tym, że aby w prak-
tyce badawczej dokonać zreferowanego rozróżnienia, trzeba się zdobyć na gest z konieczno-
ści arbitralny. Korzystając wyłącznie z narzędzi poetyki, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć 
na pytanie, czy w danym fragmencie użyto mowy, czy też myśli pozornie zależnej. 

jako przykład tej drugiej jeziorska-Haładyj cytuje fragment Konia Pana Boga Wilhelma 
dichtera: „nawet po wojnie dzieciństwo nie było bezpieczne. Każdy mógł mnie uderzyć. nie 
potrafiłem biegać. powinienem siedzieć w domu, aż wyrosnę i będę silny jak Moszek. Ale czy 
to gwarantuje bezpieczeństwo? zawsze znajdzie się ktoś mocniejszy. zostanę inżynierem. 
przed Winklerem i Michałem szoferzy zdejmują czapki. Wykształcenie to majątek” (cyt. na 
s. 172). na pierwszy rzut oka istotnie jest to zrelacjonowany proces myślowy dawnego „ja” 
narratora. jednak przecież przytoczony fragment mógłby również być zrelacjonowanym 
w mowie pozornie zależnej dialogiem z przeszłości, który narrator odbył choćby ze swoim 
rodzicem. Oto przykładowa rekonstrukcja dialogu w mowie niezależnej – narrator: „nie 
czuję się bezpieczny, każdy może mnie uderzyć. nie potrafię biegać. Będę siedział w domu, 
aż wyrosnę i będę silny jak Moszek”; rodzic: „Ale czy to zagwarantuje ci bezpieczeństwo? 
zawsze znajdzie się ktoś mocniejszy od ciebie. postaraj się lepiej zostać inżynierem. przed 
Winklerem i Michałem szoferzy zdejmują czapki. Wykształcenie to majątek”.

podobnemu przekształceniu poddaje się również fragment, który jeziorska-Haładyj 
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cytuje jako przykład mowy pozornie zależnej: „Winkler powiedział już Michałowi przez tele-
fon, że Rzeszów jest za mały, aby z niego rządzić naftą. Stolicą będzie Kraków. Siedzą już 
z nellą na walizkach, ale w lublinie panuje taki bałagan, że nie ma komu podpisać dekla-
racji o przeniesieniu. Inni zajmują tymczasem najlepsze hotele koło Kościoła Mariackiego. 
jak tylko urządzi się w Krakowie, ściągnie nas na zachód. Może nie do Krakowa, ale na 
zachód” (cyt. na s. 174). Łatwo sobie wyobrazić, że wcale nie jest to relacja słów wypowie-
dzianych przez Winklera, lecz jego procesu myślowego. Oto przykładowa rekonstrukcja – 
„Winkler pomyślał: »powiedziałem już Michałowi, że Rzeszów jest za mały, aby z niego rządzić 
naftą. Stolicą będzie Kraków. Siedzę już z nellą na walizkach, ale panuje taki bałagan, że 
nie ma komu podpisać deklaracji o przeniesieniu. A inni zajmują najlepsze hotele koło Ko-
ścioła Mariackiego. jak tylko urządzę się w Krakowie, ściągnę ich [dichterów] na zachód. 
Może nie do Krakowa, ale na zachód«”.

Oczywiście, należy przy tym pamiętać, że zrelacjonowanie dialogu w mowie pozornie 
zależnej nie jest tak funkcjonalnym wykładnikiem fikcji jak zrelacjonowanie go w mowie 
niezależnej. W tym drugim przypadku bowiem – jeśli nie uznamy zawartych w dialogu aser-
cji za quasi-sądy – będziemy zmuszeni stwierdzić, iż autor zakłamuje rzeczywistość. Użycie 
mowy pozornie zależnej redukuje wrażenie fikcjonalności, co jednak nie zmienia faktu, że 
zabieg ten – podobnie jak użycie mowy pozornie zależnej „myślanej” – ma charakter fikcjo-
twórczy.

4

zawarta w recenzowanej rozprawie teza, iż – ze zdroworozsądkowego punktu widzenia – 
możliwe jest wyróżnienie na gruncie poetyki kilku podstawowych wykładników fikcji, skła-
nia do ponownego namysłu nad jej statusem. czy oznacza to jednak, że książka jeziorskiej-
-Haładyj ma szansę przekonać ortodoksyjnych panfikcjonalistów? Wydaje się to raczej 
wątpliwe. Richard Rorty związał szeroko rozumiane kryterium „zdrowego rozsądku” z podej-
ściem właściwym metafizykom, wierzącym w transparentność literatury względem rzeczy-
wistości. Bo, zapytałby amerykański filozof: czy możliwa jest narracja w pełni referencjalna? 
Wspomnienia świadków wojny (teksty z cyklu Moje wojenne dzieciństwo 3), które badaczka 
podaje jako przykład tekstów referencjalnych (s. 73), panfikcjonaliści oceniliby jako kolejną 
odmianę fikcji. cóż z tego, że w zeznaniach świadków wojny brakuje dopowiedzeń, prze-
kształceń i konfabulacji? Wątpliwość budzi sam akt wiary w możliwość rzetelnego zrelacjo-
nowania faktów. czy nie jest bowiem tak, że do przyjęcia referencjalności Mojego wojennego 
dzieciństwa wystarcza segregacjonistom konstatacja, iż w tekście występuje intencja refe-
rencjalności? W tym momencie docieramy do sedna sporu – kwestii nieistnienia wykładników 
niefikcji. jak już wspominaliśmy, dla segregacjonistów (w tym dla jeziorskiej-Haładyj) nie 
wyklucza się ono wcale z istnieniem tytułowych wykładników, dla panfikcjonalistów zaś jest 
ono podstawowym argumentem na rzecz całkowitego odrzucenia teorii tychże wykładników. 
Spór o status fikcji pozostaje zatem nierozstrzygnięty, ale nie taki cel postawiła przed sobą 
autorka omawianej rozprawy. Wykorzystanie narzędzi poetyki w polemice z panfikcjonali-
stami to, jak się wydaje, przede wszystkim próba obrony autonomii literaturoznawstwa jako 
dziedziny naukowej, mającej zuniwersalizowane kryteria badawcze. joanna jeziorska-Ha-
ładyj, za dorrit cohn, powtarza, że dyskusję nad statusem fikcji moderują głównie logicy, 
ontolodzy, fenomenolodzy, semantycy, a nie narratolodzy (s. 40). Recenzowana książka 
stanowi wyraz ostrego sprzeciwu wobec tej sytuacji i udaną próbę wykazania, iż narratolo-
gia wciąż ma wiele do powiedzenia.

3 Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. Red. B. K r z y w o b ł o c k a, 
d. B a n e k, M. l. K r o g u l s k i. T. 1–19. Warszawa 1999–2014.
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pOeTIcS AS A cURe FOR pAnFIcTIOnAlISM

The review discusses joanna jeziorska-Haładyj’s book on textual exponents of fictional statements. At 
the outset, the reviewer sketches the state of research in the title problem and sets jeziorska-Haładyj’s 
study in its context. later, he recounts its main conclusions.  Separate analyses are carried out on the 
thesis of metanarration as a determinant of the fiction and on the distinction between free indirect 
speech and free indirect thought functionalised in the book in question.
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(1 października 1936 – 17 listopada 2015)

1

Odeszła od nas nie tylko ceniona badaczka historii literatury romantyzmu i wybit-
na znawczyni Norwida, ale przede wszystkim osoba, która pozostawiła w pamięci 
swych współczesnych ślad wieloraki i wielobarwny.

Biografia Profesor Zofii Trojanowiczowej wiąże się w sposób bardzo znamienny 
z jednym miastem: Poznaniem, w którym się urodziła w 1936 r. – w rodzinie ku-
pieckiej Stanisława i Kazimiery (z domu Schubert) Muszyńskich. Przez całe życie 
(z przerwą w okresie okupacji, wywołaną przesiedleniem do Generalnej Guberni) 
mieszkała w tym samym domu na poznańskim Grunwaldzie, zmieniały się jedynie 
nazwy zacisznej ulicy, przy której stoi ów dom: przed wojną Marynarska, po woj-
nie Szyszkowskiego (upamiętniająca miejscowego działacza komunistycznego), 
a już od wielu lat, po odzyskaniu niepodległości – Iłłakowiczówny. Wspominam 
o tych przemianach nazw ulicy z historią w tle, bo właśnie one stanowią kontrast 
dla mieszczańskich wnętrz stale tak samo umeblowanego, okazałego mieszkania, 
w którym Trojanowiczowa spędziła niemal całe swoje życie, najpierw – z rodzicami 
oraz starszym rodzeństwem: siostrą Anną (po mężu Kozioł), późniejszą profesor 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, i bratem Antonim, inżynierem i żeglarzem, 
a następnie ze swoją rodziną: mężem Romanem Trojanowiczem, doktorem medy-
cyny, oraz dziećmi – Marią i Stanisławem (oboje germaniści z wykształcenia). 
Mieszkanie Trojanowiczów w domu przy Iłłakowiczówny 15 było miejscem wielu 
ważnych spotkań, zwłaszcza w okresie tzw. Pierwszej „Solidarności”; to w tym 
mieszkaniu współredaktorzy legendarnej książki Poznański Czerwiec 1956 – Ja-
rosław Maciejewski i Zofia Trojanowiczowa – omawiali szczegóły związane z jej 
przygotowaniem do druku i opublikowaniem (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 
1981). To tam w ponurym czasie stanu wojennego zbierali się uczniowie Profesor 
Trojanowiczowej, prezentując swoje artykuły i szkice krytyczne, zalążki później-
szych doktoratów. Przesiadywaliśmy tam w długie (zwykle poniedziałkowe) wie-
czory, wokół okrągłego stołu, dosuniętego z jednej strony do ściany, po sufit całej 
w półkach z książkami, obok pamiętającego międzywojenne lata biurka, usytu-
owanego przy dużym, tzw. francuskim oknie; w pewnym oddaleniu, na które po-
zwalał spory metraż tego pokoju, stała ogromna biblioteczna szafa z widniejącymi 
przez szyby tomami wielkiego leksykonu Meyersa, a ze szczytu tej szafy spozierał 
na nas stary mikroskop dra Trojanowicza, z mosiężną obudową szkieł powiększa-
jących.

Do szkół Zofia Trojanowiczowa chodziła w domowe pobliże, naznaczone po-
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znańskością – szkoła podstawowa znajdowała się przy ul. Berwińskiego, a liceum 
ogólnokształcące nosiło imię Generałowej Jadwigi Zamoyskiej; egzaminy matural-
ne złożyła w 1953 r. i w tym samym roku wstąpiła na Uniwersytet Poznański (od 
1955 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), z którym związała się na całe swoje 
życie, zdobywając kolejne stopnie rozwoju naukowego. Po magisterium, prowa-
dzonym przez prof. Zygmunta Szweykowskiego, została w 1957 r. asystentem 
w Katedrze Literatury Polskiej, obierając romantyzm za przedmiot swoich studiów. 
Z pewnością jednak osobowość naukowa prof. Szweykowskiego, znakomitego 
badacza pozytywizmu i twórczości Bolesława Prusa, wywarła na nią wpływ, do 
czego się chętnie przyznawała, zachowując we wdzięcznej pamięci swego Mistrza, 
który obok prof. Romana Pollaka był współtwórcą poznańskiej polonistyki we 
wczesnych latach powojennych. Profesorowie ci jako kontynuatorzy międzywojen-
nych tradycji badawczych stanowili przeciwwagę dla marksizującego literaturo-
znawstwa, mieli też charyzmę uczonych wielkiego formatu. Zofia Trojanowiczowa 
należała do grona uczniów skupionych wokół prof. Szweykowskiego, które współ-
tworzyli m.in. Jarosław Maciejewski, Zbigniew Raszewski, Michał Witkowski 
i Edward Pieścikowski. 

Szeroko prowadzone przez Szweykowskiego studia nad literaturą XIX wieku 
(opublikowane w książce Nie tylko o Prusie áPoznań 1967ñ), pośród których było 
miejsce na Fredrę, Czajkowskiego, Jeża, Romanowskiego i Kraszewskiego, przybli-
żyły początkującej badaczce Norwida całą złożoność istnienia i oddziaływania ro-
mantyzmu poza epoką kształtowaną przez poetów pierwszej generacji romantycznej, 
uwrażliwiły na względność cezur pomiędzy stylami i prądami literackimi stulecia. 
Podobnie dużo wcześniejsze studia Szweykowskiego nad powieścią historyczną 
Rzewuskiego czy też rozprawa „Pan Tadeusz” – poemat humorystyczny musiały 
skłaniać jego uczniów do ciągłego ponawiania pytań o granice romantyzmu w war-
stwie ideowej i estetycznej. Dla Trojanowiczowej, co często podkreślała, ważna 
także była heurystyczna metoda pracy jej Mistrza ze studentami i przyszłymi ba-
daczami, stała gotowość do dyskusji i poszanowanie dla głosów odrębnych. 

W roku 1965 Zofia Trojanowiczowa obroniła doktorat, którego promotorem był 
prof. Szweykowski, przedkładając rozprawę Rzecz o młodości Norwida (ukazała się 
drukiem w 1968 r.) – było to wielokontekstowe studium poświęcone wczesnej twór-
czości poety, odsłaniające, poprzez zastosowanie kategorii pokolenia, skompliko-
wanie relacji Norwida z przedstawicielami „młodej piśmienności warszawskiej”. 
Wtedy nowatorskie, studium to do dzisiaj pozostaje wyczerpującą analizą dramatu 
Zwolon z okresu Wiosny Ludów, a także wczesnej liryki przyszłego autora Vade-
-mecum, koncentrującą uwagę na tym, co pisarsko samodzielne i oryginalne, 
a w konsekwencji wyróżniającą młodego twórcę spośród pokoleniowej zbiorowości. 
Warto podkreślić, że Trojanowiczowa sięgnęła po kategorię pokolenia na wiele lat 
przed ukazaniem się Pokoleń literackich Kazimierza Wyki, napisanych jeszcze przed 
drugą wojną światową, ale wydanych dopiero (po sensacyjnym odnalezieniu ma-
szynopisu) w 1977 roku, wyprzedzała też swą publikacją książkę Przedburzowcy 
(1971) Janusza Maciejewskiego, poświęconą problematyce przełomu romantyzmu 
i pozytywizmu; obie te propozycje wpisywały się w szerszy kontekst refleksji nad 
kategorią pokolenia w badaniach literackich w tamtym czasie. Niewątpliwie opowieść 
o młodości Norwida w sposób bardzo dojrzały określała preferencje naukowe au-
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torki i jej styl odczytywania twórczości poety, prowadzonego zawsze w relacji do 
jego czasu, z uwzględnieniem spuścizny romantyzmu, rozumianej jako ciągle dzie-
jąca się epoka, zdialogizowana wewnętrznie, niejednorodna pod względem ideowym 
i estetycznym. Romantyzm jako przedmiot sporu – oto najważniejszy temat, jaki 
wynikał z tych wczesnych norwidowskich wtajemniczeń, mający także później 
swoją kontynuację w rozprawie habilitacyjnej Ostatni spór romantyczny. Cyprian 

Norwid – Julian Klaczko z 1978 r. (wydanej w całości jako książka w 1981 r.), 
otwierającej nowy rozdział badań duchowego dziedzictwa Wielkiej Emigracji. Taki 
też obraz romantyzmu przynoszą inne studia Trojanowiczowej poświęcone Mickie-
wiczowi oraz twórcom z epoki wieszczów mniej znanym, owym „zapomnianym 
wielkościom romantyzmu” – jak głosił program jednej z licznych konferencji przez 
nią współorganizowanych. Romantyzm stał się najważniejszą sprawą pośród na-
ukowych zainteresowań Trojanowiczowej, zainteresowań wykraczających daleko 
poza krąg akademickich zatrudnień.

2

Lata naukowej samodzielności Profesor Zofii Trojanowiczowej zbiegły się w czasie 
z nadejściem „Solidarności”, której była aktywnym członkiem, współzałożycielką 
jej struktur na UAM w 1980 roku. W tamtym okresie została w drodze wolnych 
wyborów wicedyrektorem do spraw dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej, 
pełniła tę funkcję z poświęceniem i odwagą w trudnych latach 1981–1987; udzie-
lając wsparcia represjonowanym studentom i pracownikom Uniwersytetu, w otwar-
ty sposób sprzeciwiała się polityce ówczesnych władz. W chwili politycznego prze-
łomu w Polsce znalazła się wśród członków Komitetu Obywatelskiego przy Lechu 
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Wałęsie. Jej polityczne zaangażowanie miało niewątpliwie społeczny charakter, nie 
wiązało się z planami osobistej kariery. 

W wolnej Polsce Profesor Trojanowiczowa (tytuł profesora otrzymała w 1991 r.) 
pozostała przede wszystkim człowiekiem Uniwersytetu, badaczką silnie związaną 
ze swoim Instytutem – pełniła funkcję jego dyrektora tylko przez jedną (1993–1996), 
za to pamiętną dokonaniami, kadencję. Był to zarazem dla niej czas bardzo inten-
sywnego rozwoju własnej działalności naukowej, połączony z kierowaniem najpierw 
Zakładem Literatury XIX wieku (od 1990 r.), potem Zakładem Literatury Roman-
tyzmu (od 1996 roku). Tworząc zespół badaczy romantyzmu, kontynuowała prace 
organizacyjne prowadzone wcześniej razem z prof. Jarosławem Maciejewskim, 
który zmarł nagle w 1987 roku. Ceniła wysokie ustawienie poprzeczki – gdy waha-
łem się na początku swojej drogi naukowej, czy w ogóle zająć się Norwidem, powie-
działa mi z właściwą sobie ironią: „Jak już spadać, to z wysokiego konia”. Jako 
promotorka rozpraw magisterskich i doktorskich doceniała prace o „dużym stopniu 
trudności”. Tak zresztą mawiała – „to jest praca o dużym stopniu trudności”. Ta 
potrzeba wysokiej jakości w badaniach naukowych odegrała w jej przypadku istot-
ną rolę, także wtedy, kiedy została członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni 
i Tytułów (1999). 

Przywiązana do nauczycielskiej postawy swego Mistrza, Zygmunta Szweykow-
skiego – stwarzała swoim uczniom szansę ciągłego rozwoju poprzez kultywowanie 
sztuki stałego z nimi dialogu i organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Wypromo-
wała kilkunastu doktorów, czworo spośród nich jest już dziś profesorami tytular-
nymi. Ciągle aktualne pozostają studia, które są pokłosiem sesji naukowych przez 
nią i jej uczniów organizowanych – przywołajmy tu tylko wydane w Poznaniu Za-
pomniane wielkości romantyzmu (1995), rozważania o tradycji zatytułowane Na 
początku wieku (2002) i Biografie romantycznych poetów (2007). Do kanonicznych 
tekstów na temat romantycznej mitologii Sybiru i dziejów zesłań należy napisany 
przez Trojanowiczową wstęp do antologii (przygotowanej wspólnie z Jerzym Fiećką) 
Sybir romantyków, opublikowanej najpierw w Krakowie przez Wydawnictwo Lite-
rackie (1992) i wznowionej w Poznaniu (1993). Książka ta, ceniona tak przez histo-
ryków literatury, jak i historyków, inspiruje ciągle do kontynuowania studiów nad 
spuścizną zsyłkową.

Niektóre z podejmowanych przez badaczkę inicjatyw miały charakter praktycz-
ny – np. konferencja Z Nowogródka do Śmiełowa (1993) była przypomnieniem 
wielkopolskiego szlaku Mickiewicza. Tego typu inicjatywy miał na myśli prof. Józef 
Bachórz, gdy pisał z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Zofii Trojanowiczo-
wej o jej „humanistyce praktycznej”. Trojanowiczowa potrafiła też uczynić przesła-
nie Mickiewicza ważnym dla całego środowiska poznańskich polonistów – wspomnę 
tu Księgę Mickiewiczowską, dedykowaną patronowi uczelni w dwusetną rocznicę 
jego urodzin (współredagowaną ze Zbigniewem Przychodniakiem áPoznań 1998ñ). 
Mickiewicz zresztą był stale przez nią czytanym i przywoływanym poetą, konkuro-
wał z Norwidem o swoje miejsce w szkicach krytycznych na temat twórczości tych 
dwóch „wielkich”. Artykuły Trojanowiczowej o Mickiewiczu różnią się od jej rozległych 
studiów norwidowskich – mają często charakter glosy, dopowiedzenia do istnieją-
cego już stanu badań, ale również dotyczą kwestii zasadniczych, bo źródłowych, 
związanych z edycją pism poety. Jako edytor Trojanowiczowa uczestniczyła (od 
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1993 r.) w pracach komitetu redakcyjnego rocznicowego wydania Dzieł Adama 
Mickiewicza, w ramach tej edycji przygotowała tom 13 (Pisma towianistyczne, prze-
mówienia, szkice filozoficzne. Warszawa 2001).

Niewątpliwie największą część jej naukowego dorobku zajmują badania nad 
Norwidem i poświęcone mu publikacje, na które składają się artykuły i szkice kry-
tyczne oraz prace o charakterze dokumentalistycznym, także recenzje książek 
o Norwidzie, drukowane na łamach rocznika „Studia Norwidiana” – jedną z jej 
najwcześniejszych publikacji w tym piśmie była recenzja dwóch pierwszych tomów 
poezji w wydaniu Pism wszystkich Norwida, pod redakcją Juliusza Wiktora Gomu-
lickiego. Prace te, prowadzone systematycznie przez lata zawodowej aktywności 
Profesor Trojanowiczowej, wpływały w sposób istotny na rozwój badań norwidolo-
gicznych, które wyraźnie przyspieszyły w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Wtedy właśnie rozpoczęła się trwająca do dzisiaj współpraca trzech ośrodków 
akademickich, starających się nadać badaniom nad Norwidem nowy kształt. Mam 
tu na myśli środowisko KUL-u skupione wokół Stefana Sawickiego, które podjęło 
trud nad nowym wydaniem dzieł Norwida, grupę badaczy z Uniwersytetu Warszaw-
skiego pod przewodnictwem Jadwigi Puzyniny, skoncentrowaną na systemowym 
studiowaniu słownika języka Norwida, oraz zespół poznański Zofii Trojanowiczowej, 
przygotowujący kalendarium życia i twórczości poety. Organizowane w tamtym 
czasie konferencje i sympozja poświęcone autorowi Vade-mecum miały charakter 
interdyscyplinarny, uczestniczyli w nich historycy literatury, językoznawcy, reli-
gioznawcy, filozofowie, historycy sztuki, teatrolodzy, także pisarze i poeci. To były 
zawsze spotkania otwarte, zderzające różne, często bardzo odległe od siebie sposo-
by uprawiania nauki o literaturze; Norwid obchodził wtedy tych najlepszych, którzy 
stwarzali wzór pracy naukowej – by wymienić tu tylko Zofię Stefanowską, Zdzisła-
wa Łapińskiego, Michała Głowińskiego i Rolfa Fiegutha, szczególnie bliskich Tro-
janowiczowej. Ona sama, podobnie jak Stefanowska, przy okazji tych spotkań 
programowo głosiła potrzebę uprawiania historii literatury. 

Spośród najważniejszych zagadnień, które znalazły się w kręgu norwidologicz-
nych zainteresowań Trojanowiczowej, była kwestia miejsca Norwida pośród epok 
i prądów literatury polskiej XIX wieku, a zwłaszcza jego przynależność do formacji 
romantycznej. Trojanowiczowa nie miała wątpliwości, że autor Quidama był poetą 
romantycznym, jednak „Norwidowski romantyzm” według niej przedstawiał się 
nieco inaczej, niż uważała Stefanowska, która zaproponowała i upowszechniła ową 
formułę romantyzmu w głośnym i wielokrotnie cytowanym artykule na ten temat 
(Norwidowski romantyzm. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4). Z całą pewnością prze-
konanie Stefanowskiej, że Mickiewicz stanowi dla Norwida najważniejsze, polemicz-
ne odniesienie, było Trojanowiczowej bliskie. W artykule Norwid wobec Mickiewicza 
(w zb.: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Warszawa 1973) poddała ona wnikli-
wej weryfikacji tezę Stefanowskiej, rozszerzając zbiór utworów-manifestów autora 
Zwolona, w których można odnaleźć zarys programowy nowego romantyzmu, 
o Psalmów-psalm, co przekonująco uargumentowała. Upomniała się też o Krasiń-
skiego i Mochnackiego, ich rola w kształtowaniu „Norwidowskiego romantyzmu” 
wydawała się jej niedoceniona i nieopisana. Późniejsze prace innych autorów, 
zwłaszcza na temat znaczenia Krasińskiego w rozwoju twórczości Norwida potwier-
dzają tę obserwację. Za najistotniejszą konkluzję w tym artykule Trojanowiczowej 
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sprzed lat uznać trzeba twierdzenie, że Norwid dwukrotnie przystępował do formu-
łowania programu nowej poezji: najpierw w okresie Wiosny Ludów, ponownie – 
w pierwszym dziesięcioleciu po powrocie z Ameryki; autorka zwróciła przy tym 
uwagę na szczególną rolę poematu Quidam w owych programowych propozycjach 
poety. W obu tych okresach Mickiewicz był dla niego istotny, ale za każdym razem 
w inny sposób – Trojanowiczowa dowiodła tego stosując analityczno-interpretacyj-
ną lekturę tekstów Norwida. Intrygowało ją to, jak stosunek Norwida do Mickiewi-
cza się zmieniał, a swe obserwacje prowadziła na przestrzeni wielu lat. I ciągle do 
Mickiewicza wracała w studiach poświęconych Norwidowi – wspomnijmy tu o ar-
tykule „Moje piosnki”. Próba nowej lektury („Studia Polonistyczne” t. 14/15 
á1986/87ñ), bodaj najbardziej znanym interpretacyjnym tekście Trojanowiczowej. 
Trudno byłoby bez niego wyobrazić sobie antologię zbioru interpretacji utworów 
autora Vade-mecum. 

Tym, co zasadniczo różniło poglądy Zofii Trojanowiczowej na Norwida od po-
glądów innych badaczy jego twórczości, było wyrażane przez nią przekonanie, że 
nie zawsze stosunek poety do XIX-wiecznych mesjanizmów był krytyczny, jak się 
niemal powszechnie przyjmuje. Uzasadniła to przekonanie w artykule Cypriana 
Norwida mesjanizm sztuki, czyli o poszukiwaniu „wszech-doskonałości” („Studia 
Polonistyczne” t. 14/15 á1986/87ñ), odnosząc się polemicznie do ustaleń Andrze-
ja Walickiego i Marcina Króla. Było to przemyślane rozwinięcie i potwierdzenie jej 
stanowiska w tej kwestii, sformułowanego po raz pierwszy w rozprawie habilitacyj-
nej. Norwid Zofii Trojanowiczowej z pewnością nie był pisarzem katolickiej ortodok-
sji, uważała, że jego przebóstwiona wizja świata jest charakterystyczna dla religij-
ności romantycznej. Była zawsze daleka w swych analizach przemian światopoglą-
dowych Norwida od wartościowania, jej publikacje pozostają wolne od tonów 
wyznawczych, nie akceptowała w norwidologii postaw ideologicznie nacechowanych, 
zawłaszczających spuściznę poety.

Pomimo choroby, która przerwała jej aktywność zawodową, pozostawiła po 
sobie dzieło skończone. Do fundamentalnych studiów Profesor Trojanowiczowej 
o Norwidzie należy wydany w 2007 r. 3-tomowy Kalendarz życia i twórczości Cy-
priana Norwida, który wraz z zespołem Pracowni Życia i Twórczości Norwida two-
rzyła przez 20 lat. Można w tym dziele życia zobaczyć także rezultat wcześniejszych 
dokonań – książki Trojanowiczowej Rzecz o młodości Norwida i Ostatni spór roman-
tyczny: Cyprian Norwid – Julian Klaczko dotyczyły przecież kontekstów biograficz-
nych poety, doskonale przygotowywały do takiego przedsięwzięcia, jakim było jego 
wielkie kalendarium. Formuła całości życia i twórczości Norwida w pracach Troja-
nowiczowej akcentuje potrzebę wyróżniania odmian oraz kolejnych faz kształtowa-
nia się biografii i poezji autora Vade-mecum. Badaczka sprzeciwiała się ujęciom 
ahistorycznym, czytaniu romantyków bez uwzględniania czasu, konwencji i stylu 
epoki, przypominała nam sposobem swoich działań Norwidowskie rozumienie 
oryginalności jako sumienności w obliczu źródeł. Podkreślała często wagę studiów 
źródłowych, nie był to frazes wygłaszany ex cathedra. Raczej emanacja jej empi-
rycznej metody badawczej – historyka literatury, biografa, edytora i dokumentalisty. 

Ostatnia książka Profesor Zofii Trojanowiczowej została przygotowana do dru-
ku przez uczniów, ukazała się pod tytułem Romantyzm. Od poetyki do polityki. 
Interpretacje i materiały (Kraków 2010) – zawiera część studiów i szkiców rozpro-
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szonych, a ów tytuł akcentujący przejście od poetyki do polityki bardzo trafnie 
określa profil i zakres zainteresowań badawczych autorki.

3

„Pani Profesor” – tak się do niej zwracaliśmy, tak o niej mówiliśmy i tak mówimy 
dzisiaj.

Pani Profesor miała w sobie romantyczny imperatyw wpływania na rzeczywistość. 
Praca badawcza nad dziełami Mickiewicza i Norwida oraz zaangażowanie społeczne 
stanowiły w jej przypadku jedność. „Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu?” – pytała 
frazą z Norwida w wykładzie inaugurującym rok akademicki 1998/99 na naszym 
uniwersytecie. I to odniesienie romantycznej poezji do rzeczywistości społecznej było 
trwałą perspektywą jej naukowych poszukiwań. W pracy naukowej ceniła sobie nie 
tyle nowoczesne metodologie, ile kategorię prawdy. Do jej ulubionych wierszy Nor-
wida należał utwór Początek broszury politycznej i fragment w tym wierszu: „Nie 
trzeba kłaniać się Okolicznościom, / A Prawdom kazać, by za drzwiami stały”. 

W czasach PRL-u sympatyzowała z opozycją polityczną w Polsce, po odzyskaniu 
niepodległości troszczyła się o zachowanie demokracji. Wiedziała aż nadto dobrze, 
że demokracja nie jest wartością daną raz na zawsze. I podzielała obawy premiera 
Tadeusza Mazowieckiego przed rozpętaniem „polskiego piekła” przez zwolenników 
„wojen na górze”. Stąd brało się jej zaangażowanie w budowę społeczeństwa oby-
watelskiego, czynny udział w tworzeniu Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokra-
tyczna (ROAD) oraz aktywne członkostwo w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. 
Była stałym czytelnikiem „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”, chętnie 
zamieszczała w nich niektóre swoje materiały i komentarze.

Związana mocno z Poznaniem, była zarazem człowiekiem ciekawym świata – 
zawsze podziwiałem to jej zamiłowanie do podróży, dzięki któremu mogłem niekie-
dy wraz z nią być i pracować w Paryżu, Wilnie, Nowogródku, Grodnie i Petersbur-
gu. Ona sama ten pociąg do podróży tłumaczyła w jednym z wywiadów w ten 
sposób:

„Człowiek pracuje najintensywniej, najlepiej, kiedy zmienia miejsca pobytu, 
kiedy jest ruchliwy, kiedy zmienia punkt widzenia, kiedy styka się z innymi ludźmi”. 

Krzysztof Trybuś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza –  
Adam Mickiewicz University, Poznań

A b s t r a c t

OBITUARY: ZOFIA TROJANOWICZOWA (October 1st, 1936 – November 17th, 2015)

The text presents the figure of late professor Zofia Trojanowiczowa (in November 2015), a literary his-
torian and Polish romanticism researcher. The author recollects the pathways of her academic carrier 
at Adam Mickiewicz University in Poznań – the place to she was related, meticulously analyses her 
papers devoted to Cyprian Norwid’s creativity against the background of Norwid studies development 
in the last fifty years, and gives much place to professor Trojanowiczowa’s public life activity. 
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