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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. 1, PL ISSN 0031-0514

PATRYCJA BĄKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

„BYŁBYM SPŁONĄŁ JAK PLEWA” – DYSTANS I AUTOKREACJA 
W „PRZYPADKACH NIEKTÓRYCH” JÓZEFA ANDRZEJA ZAŁUSKIEGO

Józef Andrzej Załuski przeszedł do historii Polski jako współzałożyciel biblioteki 
publicznej, erudyta, polihistor, polityk, kaznodzieja, tłumacz dramatów i poeta. 
Jednak twórczość literacka biskupa kijowskiego, choć obfita, nie cieszy się dużym 
uznaniem badaczy, którzy wskazują jej konwencjonalność, wtórność oraz sche-
matyczność. Podobnie oceniano Przypadki niektóre w niewoli moskiewskiej 
1767–1773, powstałe jako reakcja na doświadczenie uwięzienia. Okoliczności 
napisania tego tekstu skłaniają wszakże – mimo niezbyt wysokiej rangi artystycz-
nej nadawanej przez znawców dorobkowi literackiemu Załuskiego – do ponownej 
lektury jego poetyckiego świadectwa niewoli, tym razem przez pryzmat zagadnień 
związanych z podmiotowością. Sfunkcjonalizowanie poszczególnych motywów 
i utrwalonych zabiegów literackich wobec nadrzędnego problemu literackiej au-
tokreacji może stać się przyczynkiem do refleksji nad niektórymi aspektami roz-
ległej tematyki tożsamości w epokach dawnych, rzucając przy okazji nieco świa-
tła na niemal zapomniany utwór Załuskiego. 

Właściwe rozpoznania warto jednak poprzedzić – dla spójności wywodu – 
szkicowym przywołaniem sytuacji towarzyszącej powstaniu interpretowanego 
tekstu, czego domaga się jego autobiograficzny charakter. Porwanie w nocy z 13 
na 14 października 1767 Józefa Andrzeja Załuskiego i Kajetana Sołtyka oraz 
hetmana Wacława Piotra Rzewuskiego z synem, posłem podolskim Sewerynem 
Rzewuskim, było odpowiedzią rosyjskiego ambasadora Mikołaja Repnina na ich 
sprzeciw wobec zrównania praw dysydentów i katolików w Polsce, a także uczy-
nienia Rosji gwarantem polskiego ustroju (szczególnie bulwersował fakt niewy-
cofania wojsk rosyjskich z terenów Rzeczypospolitej, skoro nie uzasadniała ich 
obecności sytuacja wojenna)1. Jawne naruszenie suwerenności państwa przez 
gwałt na przedstawicielach sejmu i senatu zaostrzyło i tak już napiętą atmosferę2, 

1 Zob. W. A. S e r c z y k, Początek końca. Konfederacja barska i I rozbiór Polski. Warszawa 1997, 
s. 15. Obok popularyzatorskich opracowań konfederacji barskiej, proponujących ujęcie syntetycz-
ne, wspomnieć wypada o fundamentalnej (zwłaszcza dla historyków) monografii W. K o n o p c z y ń-
s k i e g o  (Konfederacja barska. T. 1–2. Wyd. 2. Warszawa 1991).

2 Pamiętać należy o dysydenckich konfederacjach w Słucku i Toruniu (1767 rok) zawiązanych pod 
osłoną wojsk carskich oraz o konfederacji radomskiej (z hasłem obrony wiary katolickiej). Jej 
przedłużeniem był sejm, który zebrał się w Warszawie, nb. otoczonej przez żołnierzy rosyjskich. 
Podczas owego sejmu doszło właśnie do protestu Załuskiego, Sołtyka i Rzewuskich – i w efekcie 
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uzasadniając w dość szerokich kręgach szlacheckich konieczność zawiązania kon- 
federacji3. 

Z utworów stanowiących reakcję na to wydarzenie wyczytać można przekona-
nie o narastającym kryzysie Rzeczypospolitej oraz poczucie zagrożenia jej niezawi-
słości4. Obok typowych wierszy okolicznościowych, zebranych przez Janusza Ma-
ciejewskiego w 4-tomowej antologii literatury barskiej5, warto uwzględnić pisma 
porwanych i zesłanych do Kaługi. Są one nieocenionym źródłem informacji o epo-
ce oraz ciekawym materiałem do badania literackich dokumentów tematyzujących 
przeżycie niewoli. Warte uwagi jest tu przenikanie się konwencji, form literatury 
okolicznościowej i autobiograficznej, co znajduje odzwierciedlenie w gatunkowej 
różnorodności tychże świadectw. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim (obok 
listów, wierszy i parafraz) Przypadki niektóre J. W. Jmci księdza Józefa Załuskiego, 
biskupa kijowskiego, które mu się w niewoli moskiewskiej półszóstoletniej trafiły 
r. 1767–73. Wierszem od niego podróżnym w Regnowie opisane (którym autor nadał 
kształt swoistych listów), przetłumaczone przez Wacława Rzewuskiego psalmy 
pokutne czy (niedokończony) poemat Seweryna Rzewuskiego6.

Koronną realizację literackiego przetworzenia sytuacji pozbawienia wolności 
stanowią w tradycji europejskiej Żale Owidiusza. Na polskim zaś gruncie interesu-
jącym przykładem twórczości więziennej, sięgającej do innych (również antycznych) 
źródeł literackich, jest tom parafraz ód i epod Horacego, dokonanych na początku 
XVII wieku przez Sebastiana Petrycego z Pilzna. Jego Horatius Flaccus w trudach 
więzienia moskiewskiego to exemplum kreacyjnego wykorzystania tekstu kultury 
i własnego doświadczenia tytułowych „trudów więzienia moskiewskiego” (dzieło 
zostało przy tym odnotowane przez Załuskiego, znakomitego bibliografa i miłośni-
ka ksiąg)7. Mimo różnic (wynikających głównie z czasu powstania i idącej za tym 
zmiany układu sił w Europie) wiele aspektów łączy Przypadki niektóre z przywoły-
wanym utworem. Wskazać można by tu przede wszystkim ich autobiograficzno-
-okolicznościowy charakter, dwudzielną kompozycję (fragmenty wierszowane 
opatrzone przypisami prozatorskimi), funkcję kompensacyjną, występowanie od-
wołań do kultury antycznej i wreszcie fakt, że inspirację dla obu autorów stanowi-
ło doświadczenie przemocy ze strony Rosji.

Wyjazd Petrycego w 1606 roku do Moskwy (w roli przybocznego medyka woje-

– do ich aresztowania. Zob. U. A u g u s t y n i a k, Historia Polski 1572–1795. Warszawa 2008, 
s. 852–853. 

3 Podkreśla się, że to właśnie porwanie senatorów obudziło w średniej i drobnej szlachcie poczucie 
odpowiedzialności za losy państwa. Zob. A. W a l i c k i, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. 
W: Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Wstęp A. M e n c w e l. Kraków 2009, s. 47. 

4 Teksty poświęcone porwanym przyczyniają się, za pomocą biblizmów (aluzji do trenów, porównań 
cierpień senatorów do ofiary Chrystusa) czy poprzez odwołania do historii Rzymu okresu republi-
kańskiego (m.in. do postaci Katona Młodszego), do tworzenia legendy, zapowiadającej późniejszy 
rozwój romantycznej martyrologii (choć, oczywiście, wyrastają przede wszystkim z sarmackiego 
myślenia o Polsce jako nowym narodzie wybranym). 

5 Literatura konfederacji barskiej. Red. J. M a c i e j e w s k i  [i in.]. T. 1–4. Warszawa 2005–2009.
6 Zob. K. M a k s i m o w i c z, Seweryn Rzewuski w Rosji w świetle swej poezji. „Zeszyty Naukowe 

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” z. 8/9 (1985).
7 Zob. P. B u c h w a l d - P e l c o w a, Inicjatywy wydawnicze Załuskich. W zb.: Bracia Załuscy. Ich 

epoka i dzieło. Red. nauk. D. D u k w i c z. Warszawa 2011, s. 208.

I-1.indd   8 2016-03-12   16:23:41



PATRYCJA BĄKOWSKA   Dystans i autokreacja w „Przypadkach niektórych” J. A. Załuskiego 9

wody sandomierskiego Jerzego Mniszcha) na wesele cara z Maryną Mniszchówną 
miał być dla poety (jak dla wielu innych) szansą na zdobycie majątku, o czym on 
sam wspomina w przedmowie Do Czytelnika. Już tutaj uwidoczniła się koncepcja 
losu ludzkiego z konstytutywną dlań niepewnością i zmiennością: „wezwani na 
wesele, radziśmy jechali, zamknieni w domach, po niewoliśmy byli”8. Celne zasto-
sowanie contrapositum dobrze świadczy o warsztacie retorycznym autora. W kilku 
trafnie dobranych słowach nie tylko wyraża on konkretne doświadczenie, ale tak-
że w dyskretny sposób skłania odbiorcę do refleksji nad niestałością kondycji 
ludzkiej.

Nieokreśloność ontologicznego statusu osoby mówiącej ufundowana jest na jej 
byciu „pomiędzy”: pomiędzy oryginałem Horacego a przekładem, pomiędzy światem 
uniwersalnych wartości ewokowanych przez starożytną filozofię a jej konkretyza-
cjami historycznymi (Rzym w I wieku p.n.e. a nowożytna Europa Środkowo-Wschod-
nia), pomiędzy światem wytworzonym na poziomie tekstu a rzeczywistością, której 
tekst ten ma być po trosze ekwiwalentem, po trosze zaś swoistym azylem zesłańca, 
znajdującego schronienie w poezji. Ukazane tu opozycje, choć sugerują istnienie 
w utworze ostrych ujęć dychotomicznych, traktuję przede wszystkim jako koncept 
myślowy, pozwalający wyeksplikować przyjęty punkt widzenia. Bycie „pomiędzy” 
konstytuuje bowiem w owym przypadku szeroką granicę jako przestrzeń o charak-
terze dynamicznym, gdzie panuje nieustanny ruch wymiany.

 Pisarz „oswaja” tematy, toposy oraz dokonuje ich aktualizacji, przystosowując 
je do konkretnej epoki, wydarzenia i okoliczności. Można wykorzystać tu zasadnie 
Bachtinowską koncepcję słowa rodzącego się w dialogu (do której przyjdzie jeszcze 
się odwołać). Każda niemal wypowiedź jest – zdaniem rosyjskiego badacza – ście-
raniem się między słowami własnymi a cudzymi9. Konsekwencję takiego sposobu 
myślenia stanowi ich relacyjne ujęcie: 

mówiący jest powiązany wielorakimi związkami z sytuacją, adresatem, tradycją kulturową [...]. W wy-
powiedzi „mój” głos kontaktuje się z „cudzymi”. Może je przytaczać, parafrazować, parodiować [...]10. 

W świadomości jednostki zatem słowo staje się „półcudze”, obarczone wieloma 
kontekstami, intencjami. Dopiero gdy mówiący nada mu swój ton i akcent, podpo-
rządkuje je swojej motywacji, stanie się ono „własne”. 

Załuski to jedna z ciekawszych postaci przełomu XVII i XVIII wieku. Wspomnia-
na na początku niniejszego tekstu jego imponująca aktywność społeczno-kulturo-
wa sprawiła, że „już przez współczesnych uważany był za instytucję”11. Przywołane 

  8 S. P e t r y c y, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego. Wyd. J. W ó j c i c k i. Warsza-
wa 2006, s. 38. BPS 31.

  9 M. B a c h t i n, Słowo w powieści. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. G r a j e w s k i. War-
szawa 1982, s. 123.

10 B. Ż y ł k o, Michaił Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury. Gdańsk 1994, s. 129.
11 B. K r y d a, Józef Andrzej Załuski. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. K o s t k i ew i c z o w a, 

Z. G o l i ń s k i. T. 1. Warszawa 1992, s. 46. O działalności duchownego w dziedzinie kulturowej, 
zwłaszcza w kontekście wpływów włoskich środowiska akademickiego (Załuski przebywał w Rzymie 
w latach 1733–1736 jako ambasador Stanisława Leszczyńskiego), pisał S. G r a c i o t t i  (Arkadia 
w działalności Józefa Andrzeja Załuskiego i w jego kręgu. Przeł. W. J e k i e l  [i in.]. W: Od renesan-
su do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991, s. 31): „Okazuje się, że Włosi, z którymi Załuski utrzymywał 
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sformułowanie Barbary Krydy uwypukla szeroki zakres działań biskupa kijowskie-
go, wpisującego się we wzorzec erudyty, który dzięki rozległym horyzontom zainte-
resowań mógł swobodnie korzystać z wątków mitologicznych, nawiązywać do poezji 
antycznej i dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej12. 

Wskazać wypada zatem kilka kwestii dotyczących zagadnienia erudycji w epo-
kach dawnych. W języku łacińskim słowo „eruditio” pierwotnie przynależało do 
terminologii rzemieślniczej, wywodząc się od „erudire” – wyprowadzać ze stanu 
surowości, nadawać odpowiedni kształt, polerować’. Z biegiem lat pierwotne zna-
czenie zostało całkowicie wyparte, a termin kojarzono tylko i wyłącznie ze sferą 
edukacji oraz działalności intelektualnej. Przeniesienie (w kulcie erudycji) ośrodka 
ciężkości w stronę epistemologii pozwala dojrzeć charakterystyczne dla tamtych 
czasów zagadnienia antropologiczne, znamionujące określoną koncepcję człowieka 
jako istoty obdarzonej rozumem, zdolnej do poznawania oraz komunikowania. Dla 
podejmowanej tu analizy ważna jest popularność przywołanej przez Wiesława 
Pawlaka opinii Jacoba Pontana, którego zdaniem erudycja daje radość, spokój, 
a także stanowi warunek bycia dobrym obywatelem13. Wiedza z zakresu kultury 
i historii antycznej, zwłaszcza rzymskiej, republikańskiej, była jednym z elementów 
spajających wspólnotę szlachecką, popularność zaś łaciny pozwalała przekroczyć 
„granice etniczne bez ich przesuwania”14. 

W kontekście Przypadków niektórych, przez Krydę określonych mianem „żarto-
bliwej wierszowanej gawędy relacjonującej przygody – na ogół błahe – doświadczone 
w czasie internowania”15, należałoby odejść od jednostronnej, choć częściowo słusz-
nej interpretacji, podającej w wątpliwość powagę utworu (jakkolwiek wstępna lek-
tura narzuca i umacnia takie rozpoznanie). Pełne intertekstualnych odniesień, cy-
tatów, konceptów opartych na heraldyce, Przypadki niektóre rzeczywiście mogą 
sprawić wrażenie ćwiczenia retorycznego, jakiemu oddał się biskup kijowski na 
zesłaniu. Słowa zapisane pod wpływem sytuacji zniewolenia, które często są przecież 
Bachtinowskimi „cudzymi” słowami, wskazują na dialogowe elementy wplecione 
w tę bardzo specyficzną narrację o charakterze autobiograficznym. Ale już same 
okoliczności powstania tekstu każą czujniej przyjrzeć się sprawie i uruchamiają 
inne odczytania. 

najrozleglejsze kontakty, ucieleśniają te same ideały, które on sam starał się realizować w życiu: 
miłość do książek i do bibliotek, publikowanie zbiorów źródeł i krajowych zabytków […] – a wreszcie 
uprawianie twórczości literackiej, aczkolwiek ukryte nieco w cieniu świetnej działalności naukowej”. 

12 Kulturę literacką Załuskiego poświadczają też liczne parafrazy i tłumaczenia przezeń dokonane. 
Zob. B. K r y d a, Rymy duchowne Józefa Andrzeja Załuskiego (1702–1774). W zb.: Motywy religij-
ne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a. Lublin 1995. 

13 W. P a w l a k, Erudycja humanistyczna jako przedmiot refleksji i dyskusji w piśmiennictwie XVII 
i 1 poł. XVIII wieku. W: De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji hu-
manistycznej w XVII wieku. Lublin 2012. Dalsza analiza wykaże, jak za pomocą literatury i kultu-
ry Załuski oswaja sytuację pozbawienia wolności poprzez odwołanie się do sposobów ekspresji 
przyswojonych w procesie edukacji i socjalizacji.

14 J. A x e r, „Latinitas” jako składnik polskiej tożsamości kulturowej. W zb.: Tradycje antyczne w kul-
turze europejskiej. Perspektywa polska. Warszawa 1995, s. 76.

15 K r y d a, Józef Andrzej Załuski, s. 50. W równie lapidarny sposób, będący efektem syntetycznego 
charakteru rozprawy, ujmuje utwór Załuskiego A. R o ć k o  (Pamiętniki polskich zesłańców na 
Syberię w XVIII wieku. Olsztyn 2001, s. 18).
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Przypadki niektóre wraz z dziełem Perypecyje tegoż J. W. Biskupa na wolność 
do Polski powracającego opublikował w Warszawie w 1773 roku Józef Epifani Mi-
nasowicz (dołączywszy własne wiersze poświęcone zesłanym senatorom)16. Wspo-
mnienia, jak informuje karta tytułowa, zostały przez biskupa „wierszem [...] po-
dróżnym w Regnowie opisane”17. „Przypadki” należałoby rozumieć po prostu jako 
„przygody”, „zdarzenia”18, pamiętając jednak, że słowo to konotuje niezależność od 
woli człowieka19. Użycie tego wyrazu nasuwa skojarzenia genologiczne z konwencją 
tytułową historii romansowych; jej przedmiotem są losy bohatera stanowiące kan-
wę do formułowania wniosków o charakterze uniwersalnym. Przypomnijmy tylko, 
że uznawane za pierwszą nowożytną powieść w literaturze polskiej Mikołaja Do-
świadczyńskiego przypadki opublikowano w 1776 roku. 

Refleksje dotyczące powieści zebrane i zanalizowane przez Marię Rutkowską 
z uwag oświeconych potwierdzają taki typ lektury. Wysoka częstotliwość słowa 
„przypadek” (obok: „awantura”, „przygoda”) zarówno w wypowiedziach o charakte-
rze teoretycznoliterackim, jak i w samych powieściach pozwala stwierdzić, że od-
nosiło się ono do stosunku między materiałem fabularnym a rzeczywistością (stąd 
przygody bohaterów określano jako „zmyślone”, „przedziwne”, „prawdziwe”, „nad-
zwyczajne”) oraz sygnalizowało dominantę kompozycyjną utworu20. W kontekście 
analizowanego tu dzieła należy wyjść poza kwestie genologiczne – „przypadek” 
funkcjonuje jako synonim epizodu, najmniejszej cząstki fabularnej, ale odnosi się 
jednocześnie do zagadnień filozoficznych21. Wybrana przez autora strategia narra-
cyjna implikuje pewną koncepcję podmiotowości. Doświadczenie zesłania potrak-
towane jest jako tworzywo literacko przekształcone, ujęte właśnie w 7 „przypadków” 
opatrzonych „przypiskami”. Dystans i ironia wobec przedstawionych zdarzeń na-
dają całości lekkość i sprawiają wrażenie swoistej igraszki, dlatego też badacze 
uważali je za „błahe”. Nie można jednak do końca zgodzić się z taką oceną. Oczy-
wiście, obawę o zdrowie, spowodowaną opisywanym (na planie głównym, jawnym) 
brakiem peruki (grożącym przeziębieniem, katarem) czy potknięciem się na scho-
dach, trudno odczytywać serio, warto natomiast zadać pytanie, dlaczego akurat 
tego typu „zdarzenia” są przedmiotem narracji, jak są przedstawiane – i wreszcie, 
co da się na tej podstawie powiedzieć o sposobach ukazywania się „Ja” w literatu-
rze dawnej? 

16 Zob. J. P ł a z a, posłowie w: J. A. Z a ł u s k i, Przypadki niektóre w niewoli moskiewskiej 1767–1773. 
Warszawa 1996. Reprint pierwodruku. 

17 Z a ł u s k i, op. cit., s. 1. Duża część dzieł i przekładów Załuskiego powstała w trakcie licznych 
wyjazdów związanych z jego aktywnością kulturalną i polityczną. Zob. J. L e w a ń s k i, O religijnej 
twórczości teatralnej biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego. W: J. A. Z a ł u s k i, Tragedie duchowe. 
Zestawił, wstępem i przypisami opatrzył J. L e w a ń s k i. Lublin 2000, s. VIII. Epitet „podróżny” 
może stanowić, jako określenie wiersza, próbę usprawiedliwienia pewnych właściwości czy niedo-
skonałości utworu warunkami jego pisania.

18 Słownik języka polskiego. Ułożony przez W. N i e d ź w i e d z k i e g o  z udziałem K. K r ó l a. T. 5. 
Warszawa 1912, s. 335.

19 Zob. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 33. Red. nauk. M. R. M a y e n o w a. Warszawa 2009, s. 540. 
20 Zob. M. R u t k o w s k a, Terminologia literacka w wypowiedziach o powieści XVIII wieku. Wrocław 

1975, s. 94–103. 
21 Zagadnienie przypadku, w tym miejscu tylko sygnalizowane, stanie się przedmiotem rozważań 

w dalszej części artykułu.
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Wobec niektórych „przypadków” określenie „błahe”, biorąc pod uwagę samą 
tematykę, wydaje się nieadekwatne (np. „przypadek” V dotyczy zagrożenia zarazą 
morową, a w „przypadku” VI poruszony jest problem niedostępności prasy i infor-
macji z kraju). Załuski posługuje się bowiem nie tylko komizmem sytuacyjnym, ale 
także słownym, tonacja poważna natomiast – rzadko, ale jednak występująca – 
sprawia, że przywołana konstatacja Krydy, choć w pewnej mierze słuszna, wyma-
ga uzupełnienia.

Utwór otwierają dwa cytaty z literatury antycznej: „adversis Probitas exercita 
rebus, Tristi materiam tempore laudis habet [cnota ćwiczy się w nieszczęściu, dając 
powód chwały w najsmutniejszym czasie]” oraz „Quod fuit durum pati, meminisse 
dulce est [Co było trudno znosić, rozkosznie jest wspominać]”22. Załuski podaje 
autorów przytaczanych słów (są to – odpowiednio – Owidiusz i Seneka), lecz nie 
notuje dzieł, z których one pochodzą. Trudno z całą pewnością stwierdzić, czy brak 
oczekiwanej dziś akrybii w cytowaniu spowodowany został pozbawieniem biskupa 
bibliotecznej podpory pamięci, czy raczej przekonaniem, że potencjalnemu czytel-
nikowi (dobrze znającemu łacinę i literaturę rzymską) nie sprawi problemu przy-
porządkowanie słów do odpowiedniego tytułu. Istotniejszy jest tu fakt, że nawiąza-
nie akurat do tych autorów i do konkretnych fragmentów ich dzieł programuje 
lekturę całości, osadza ją w określonym kontekście, sankcjonuje (choć tekstowym 
przypisem jedynie) wybrane rozwiązania artystyczne autorytetem uznanych twórców 
antycznych23. Można owe cytaty potraktować też jako „głosy” (jakich w tekście – co 
wykaże dalsza analiza – występuje wiele). Te „głosy” wzorcowych uczestników, 
dopuszczonych przez pisarza do dialogu, stanowią przejaw bardzo ciekawej i wca-
le niejednoznacznej konwencji kreowania podmiotu twórczego. Odwołując się do 
rozpoznań Małgorzaty Czermińskiej, możemy postawić tezę, że Załuski w Przypad-
kach niektórych kreśli swój autoportret – stąd jego obecność jako autora empirycz-
nego zostaje w dziele stematyzowana24.

Pierwszy ze wspomnianych cytatów pochodzi z Żalów Owidiusza. Elegia V 
z Księgi piątej poświęcona jest żonie i ma charakter kompensacyjny. Wymienione 
w niej mitologiczne postaci kobiet (m.in. Penelopa, Andromacha, Euadne, Alcesta25) 

22 Z a ł u s k i, Przypadki niektóre w niewoli moskiewskiej 1767–1773, s. 2. 
23 Zob. B. M a z u r k o w a, Motta w drukach oświeceniowych jako źródło do badań recepcji antyku 

w dawnej Polsce. Rekonesans. W zb.: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytno-
ści w kulturze polskiej XVIII wieku. Red. T. C h a c h u l s k i. Warszawa 2012.

24 M. C z e r m i ń s k a, Autor–podmiot–osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność. W zb.: Polonistyka 
w przebudowie. Literaturoznawstwo, wiedza o języku, wiedza o kulturze, edukacja. Zjazd Polonistów, 
Kraków, 22–25 września 2004. T. 1. Red. M. C z e r m i ń s k a  [i in.]. Kraków 2005, s. 216.

25 Andromacha – małżonka Hektora, nigdy nie pogodziła się z utratą męża w wojnie trojańskiej, 
a wspomnienie o nim towarzyszyło jej przez całe życie (zob. V. Z a m a r o v s k ý, Bogowie i herosi 
mitologii greckiej i rzymskiej. Przeł. J. I l l g, L. S p y r k a, J. W a n i a. Katowice 2003, s. 41).  
Euadne – małżonka Kapaneusa, uczestnika wyprawy przeciw Tebom. Po jego śmierci popełniła 
samobójstwo, skacząc ze skały na stos, którego ogień trawił ciało Kapaneusa (zob. ibidem, s. 139). 
Alcesta – poślubiona królowi Ferai, Admetowi. Apollo wyprosił dlań u Mojr długowieczność pod 
warunkiem, że w zamian za jego życie ktoś dobrowolnie odda własne. Tylko Alcesta gotowa była 
na ten czyn, pomógł im jednak Herakles – związał Tanatosa i zmusił go, by przywrócił kobiecie 
życie. Małżeństwo żyło w zgodzie jeszcze wiele lat, aż do powtórnego przyjścia boga śmierci, który 
zaprowadził ich do Hadesu (zob. ibidem, s. 31–32).
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łączy nie tylko wierność, ale przede wszystkim fakt, iż przetrwały w pamięci kultu-
rowej ze względu na doświadczone nieszczęścia. Powołanie się na ich los i postawy 
nie ma charakteru ironicznego, lecz egzemplifikuje cytat z dzieła Owidiusza, umiesz-
czony przez Załuskiego na początku utworu; każda postać wnosi osobny, niezależ-
ny „głos”, którego pojawienie się odsłania wielowymiarowość podmiotu konstytu-
owanego w narracji autobiograficznej26. 

 Przypomnijmy – dzięki wierszom pisanym na zesłaniu rzymski twórca zaistniał 
w świadomości powszechnej jako archetyp poety-wygnańca-tułacza. Zesłanie z Rzy-
mu do Tomis (z dala od życia kulturalnego i książek) miało się stać równoznaczne 
z jego „śmiercią duchową”27. Pozwala to nam mówić o podobieństwie położenia, 
w jakim znaleźli się Owidiusz i Załuski, a przede wszystkim o analogicznej relacji 
między autorami a stworzonymi przez nich tekstami:

Sytuacja bohatera elegijnego Tristiów i Epistulae ex Ponto stanowi poetyckie odwzorowanie losu 
samego autora, jakkolwiek autentyczność przeżyć i doświadczeń została tu zapewne w jakimś stopniu 
ograniczona rygorami gatunku elegijnego, w który obydwa te utwory zostały wpisane28.

Konstatacja Stanisława Stabryły inspiruje do innego sformułowania problemu. 
Kategoria autentyczności, trudna do jednoznacznego zdefiniowania i wielokrotnie 
podważana, może zostać zastąpiona przez konstruktywistyczne ujęcie podmiotu 
literackiego, wyrastającego z doświadczeń autora, ale z nim nietożsamego. Tak jak 
elegia wymaga zastosowania właściwych dla tematu środków, które kształtują „Ja” 
liryczne29, tak powołane przez Załuskiego pozornie ad hoc „przypadki” ustanawia-
ją podmiot przemawiający „cudzymi” słowami. Uporządkowanie głosów30 odbywa 

26 Zagadnienie tożsamości narracyjnej i różne jej ujęcia (dla omawianego tu tematu mniej istotne) 
przedstawia szczegółowo K. R o s n e r  (Narracja, tożsamość, czas. Kraków 2003). Zauważyć warto, 
że wielu badaczy jest nastawionych podejrzliwie wobec tej koncepcji. Zwłaszcza wątpliwa wydaje 
się im możliwość oswojenia traumy w procesie mówienia o własnym życiu, gdyż język (w myśl 
koncepcji m.in. Lacana) jest człowiekowi obcy. Również czas nie pozwala jednostce osiągnąć praw-
dziwie spójnej narracji, albowiem „czas opowieści to przyjemna iluzja, naprawiająca szkody wyrzą-
dzone przez czas rzeczywisty” (A. B i e l i k - R o b s o n, Słowo i trauma. Czas, narracja, tożsamość. 
W zb.: Narracja i tożsamość. á1ñ. Narracje w kulturze. Red. W. B o l e c k i, R. N y c z. Warszawa 
2004, s. 21).

27 S. S t a b r y ł a, Świat wygnania. W: Owidiusz. Świat poetycki. Wrocław 1989, s. 285. Warto też 
poświęcić kilka słów poetyckiemu obrazowi Tomis, jaki wyłania się z elegii Owidiusza. Tęsknota 
za łacińską kulturą i cywilizacją staje się dotkliwsza, jeśli dodać do niej nieprzyjazny klimat i po-
czucie wyobcowania z otoczenia, które poeta traktował z wyższością, a nawet z pogardą. Zob. 
A. W ó j c i k, wstęp w: P u b l i u s z  O w i d i u s z  N a z o, Żale. Wybór. Red. E. W e s o ł o w s k a. 
Przeł., przypisy, słowniczek M. P u k, E. W e s o ł o w s k a. Poznań 2002, s. 14–15. Sytuacja zesła-
nia zatem, zmuszając do kontaktu z „Innym”, budzi u Owidiusza poczucie zagrożenia związanego 
ze spójnością własnej tożsamości. Jednym z działań pozwalających na jej scalenie wydaje się – 
przynajmniej takie wnioski można wysnuć z lektury Żalów – negacja tego, co obce. Zagadnienie 
wygnania w rzymskiej literaturze szczegółowo omówiła E. W e s o ł o w s k a  (Cyceron i Seneka. 
Wybór listów Cycerona i utworów Seneki. Przeł. … Poznań 2003, s. 13–84).

28 S t a b r y ł a, op. cit., s. 299.
29 Zdaniem S t a b r y ł y  (ibidem, s. 229), w utworach z okresu zesłania Owidiusz konstruuje podmiot 

jako ofiarę sytuacji politycznej i społecznej, co stanowi novum w ówczesnej literaturze. 
30 Owo uporządkowanie głosów nasuwa skojarzenie z kategorią „sobąpisania” M. F o u c a u l ta 

(Sobąpisanie. W: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Wybór, oprac. T. K o m e n d a n t. 
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się dzięki sfunkcjonalizowaniu ich wobec nadrzędnego tematu, czyli względem 
doświadczenia pozbawienia wolności i związanych z tym przeżyć. 

Znawcy twórczości Owidiusza wskazują, że Tristia i Epistulae ex Ponto to przy-
kład automitologizacji, która dokonuje się poprzez porównania do postaci mitycz-
nych. Opis miejsca zesłania bazuje na stereotypie barbarzyństwa, co pozwala 
wykreować „Ja” na jednostkę dotkniętą tragedią kulturowego wykorzenienia, od-
dzieloną od bliskich i domu, zmuszoną do życia pośród „Innych”31. Marlena Puk, 
rekonstruując stan badań na temat poezji Owidiusza, wspomina odnotowane 
w rozprawach jemu poświęconych „rozpoznawalne ironiczne intencje w przedsta-
wieniu emocji i myśli wygnańca”32. 

Rozmaite sposoby wykładania pojęcia ironii sprawiają, że termin ten, mimo 
zatracenia przejrzystości, może zostać wykorzystany przy próbie wyjaśnienia wielu 
zjawisk. Od Sokratejskiej metody poznawczej, przez sposób na odpowiednie nasta-
wienie publiczności, po relacje między podmiotem a wytworzonym przezeń tekstem 
– widać, jak odmiany ironii obsługują różne płaszczyzny związane z używaniem 
języka33. Linda Hutcheon zwraca uwagę na pragmatyczny aspekt ironii, która ma 
charakter interakcji między autorem-kodującym a czytelnikiem-dekodującym34. 
Wspomnieć można tu jeszcze rozumienie ironii przez Richarda Rorty’ego. Jej prze-
ciwieństwem jest dla neopragmatysty zdrowy rozsądek, jakim posługują się ludzie 
korzystający z zaakceptowanego przez otoczenie słownika finalnego (składa się on 
z wyrazów stosowanych przez człowieka w celu ujęcia własnego życia)35. Dlatego 
też Rorty mówi o ironistach jako o twórcach świadomych konstruktywistycznych 
cech opisu ludzkiej egzystencji, wyrażonego przecież w słowach podlegających 
nieustannym zmianom, przez co słowniki finalne cechuje kruchość oraz przygod-
ność (a w związku z tym ironiści nie mogą traktować siebie serio)36. 

Dla rozważanego tu zagadnienia szczególnie istotne wydają się refleksje Piotra 
Łaguny. Według niego ironia jest swego rodzaju sposobem percypowania rzeczywi-
stości, typem reakcji na świadomość naznaczoną poczuciem kontrastu, sam zaś 

proces kształtowania się nastawienia psychicznego ironisty przebiega od uświadomienia istniejących 
sprzeczności do poszukiwań takiego poziomu nadrzędności podmiotu, który zapewnia dystans wobec 
obiektu ironii [...]37.

Posł. M. P. M a r k o w s k i. Warszawa 1999, s. 306–310 áprzeł. M. P. M a r k o w s k iñ). Pisanie 
jako ćwiczenie osobiste w kulturze antycznej realizowało się w tzw. hypomneumatach – księgach, 
zapiskach, w których utrwalano wydarzenia, notowano istotne lektury i przemyślenia z nimi zwią-
zane po to, by osiągnąć jak najlepszą relację z samym sobą. Starannie dobrane dzieła, przyswojo-
ne w procesie pisania, miały pomóc ustalić tożsamość ufundowaną na tradycji i autorytecie. 

31 Zob. M. P u k, Mit poety-tułacza i wygnańca stworzony przez Owidiusza w „Tristiach” i „Ex Ponto”. 
W: Mit tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza. Poznań 2008, s. 148–154. 

32 Ibidem, s. 155.
33 Zob. M. G ł o w i ń s k i, Ironia jako akt komunikacyjny. W zb.: Ironia. Red. … Gdańsk 2002, s. 6–7. 
34 L. H u t c h e o n, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym. W zb.: jw., s. 167–168.
35 R. R o r t y, Ironizm i teoria. W: Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. P o p o w s k i. War-

szawa 1996, s. 107–109.
36 Ibidem, s. 108. O ironii pisała też m.in. A. B i e l i k - R o b s o n  (Granice ironii, albo subtelna logika 

farmakonu. W: Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004).
37 P. Ł a g u n a, Ironia jako postawa i jako wyraz. (Z zagadnień teoretycznych ironii). Kraków–Wrocław 

1984, s. 36. 
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Epicki, rymowany 13-zgłoskowiec, w którego karby Załuski ujął swoje doświad-
czenia, pełen jest anegdot świadczących o tym, że Przypadki niektóre to tekst nie-
jednoznaczny. Zwodzi on czytelnika komizmem ujawniającym się na płaszczyźnie 
literacko skonceptualizowanych przeżyć o znamionach autobiograficznych:

Gdy mię więc do o b o z u  wiodą manowcami
mizerną kolaszczyną, trafiła się ta mi
awantura, że w błocie a przy ciemnej nocy
wywróciła się na wstecz bez żadnej pomocy,
gdyż nie było, który by zatrzymał, pachołka,
a tak baran (J u n o s z a) wywrócił k o z i o ł k a
wraz z swymi, co go wiedli, a n i o ł m i  s t r ó ż a m i
obok z nim siedzącymi w kolasce R u s k a m i.
O włos, żem z tego s a l t u  nie dostał r u p t u r y.
Ten upadek sprawiły gęste nocne chmury.
By byli prowadzili mię w dzień prostą drogą,
nie stałbym się do dziś dnia prawie k u t e r n o g ą38.

Cytowany fragment I Przypadku na drodze pod Pragą, odnoszącego się do sa-
mego aktu porwania, zasługuje na uwagę z wielu względów. Sądzę bowiem, że 
możemy mówić o swoistym schemacie kompozycyjnym owych „przypadków”. Cen-
trum takiego „przypadku” stanowi każdorazowo żartobliwy, pełen ironii opis wyda-
rzenia, który nabiera charakteru anegdoty, a poprzedzające go dedykacje oraz ty-
tuły łączą się ściśle z przytoczoną „przygodą”. Najczęściej ich zależność jest oparta 
na grze słowno-obrazowej, wykorzystującej m.in. motywy heraldyczne. Tego typu 
zabiegi uzasadniają umieszczenie utworu przez badaczy na pograniczu konwencji 
literatury okolicznościowej i autobiograficznej39.

Pierwszy „przypadek” nawiązuje do herbu Załuskich przedstawiającego barana 
i adresowany jest „Do wszystkich skoligaconych Junoszyców”40. Użycie potocznego 
frazeologizmu „wywinąć (wywrócić) koziołka” do opisu wywrócenia kolaski – jeśli 
weźmiemy pod uwagę gwałt porwania oraz jego dalsze konsekwencje, czyli zesłanie 
– narusza zasadę decorum, jednocześnie sygnalizuje dystans autora wobec własnej 
osoby i wyrażonych w tekście przeżyć. Tę postawę potwierdza wyodrębniona gra-
ficznie w pierwodruku żartobliwa, ironiczna peryfraza odnosząca się do strażników, 
pilnujących go Rosjan, których nazywa Załuski „a n i o ł m i  s t r ó ż a m i”.

Warto wykorzystać obserwacje Elżbiety Winieckiej, której rozważania na temat 
kategorii dystansu, choć stanowią przyczynek do interpretacji poezji XX wieku, są 
cenne i inspirujące dla podejmowanej tu problematyki. Uruchomienie kontekstów 
przywołanych przez badaczkę literatury współczesnej pozwoli nie tylko zerwać ze 

38 Z a ł u s k i, Przypadki niektóre w niewoli moskiewskiej 1767–1773, s. 3. W transkrypcji zastosowa-
no współcześnie obowiązujące reguły dotyczące używania wielkich i małych liter. 

39 Np. A. S a j k o w s k i  (Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964, s. 85) wspomina o Przypad-
kach niektórych na marginesie refleksji poświęconych staropolskiej memuarystyce. 

40 Z a ł u s k i, Przypadki niektóre w niewoli moskiewskiej 1767–1773, s. 3. Analogiczną sytuację za-
obserwować można w pozostałych częściach utworu. Za przykład (jeden z wielu, gdyż tekst Zału-
skiego pełen jest motywów heraldycznych) może posłużyć II Przypadek w drodze do Wilna, w któ-
rym mowa o zapaleniu się worka z plewami, zadedykowany F. de Breze Lanckorońskiemu, które-
go herb przedstawia lwa ziejącego ogniem (ibidem, s. 4–6). 
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stereotypowym myśleniem o podmiotowości w epokach dawnych, ale także przy-
bliżyć – nie tak prosty, jak by się wydawało – utwór Załuskiego.

U podstaw budowania dystansu wobec tego, czego się doświadczyło, leży naj-
pierw potrzeba ekspresji. Winiecka podkreśla: 

dystans wobec własnej cielesności, która dyktuje sposób przeżywania, myślenia i pisania, pozwala im 
[tj. poetom] – przynajmniej w tekście – zapanować nad tym, co nimi włada. To podstawowa, terapeu-
tyczna funkcja pisania, które – jako akt refleksyjny – zawsze dystansuje wobec swego przedmiotu41.

Jak się wydaje, przedstawianie przez Załuskiego „błahych” wydarzeń pozwoli-
ło mu na oswojenie traumy. Na tle badań znawców tematu, którzy podkreślali szok, 
jaki w Polakach wywołała wiadomość o porwaniu senatorów przez Repnina42, utwór 
biskupa kijowskiego, odczytany powierzchownie, mógłby budzić konsternację. 
Dlatego też proponuję, by Przypadki niektóre traktować jako specyficzny wyraz 
mierzenia się z doświadczeniem zniewolenia. Na płaszczyźnie formy właśnie ujaw-
nia się dystans wobec języka, tradycji, innych dzieł, kultury w ogóle, a także wobec 
samego siebie i sytuacji, nad którą tylko tak da się „zapanować”. Stąd humor, 
ironia, autorefleksyjność, cytaty oraz wszelkiego rodzaju zabiegi o charakterze 
intertekstualnym43. Warto tu podkreślić, że taka strategia organizująca tekst peł-
ni podwójną funkcję: sygnalizuje nagłą, niespodziewaną obcość świata, ale wska-
zuje również, jak podmiot może się skutecznie chronić przed „dotkliwym zetknięciem 
z realnością”44. 

Spisane w Regnowie nieodległe a gwałtowne doświadczenia, poddane – jak 
starałam się wykazać – obróbce artystycznej, stanowią zatem przykład mierzenia 
się Załuskiego z językiem jako medium. Zakorzenienie w silnie znormatywizowanej 
i skonwencjonalizowanej tradycji literackiej pozwala biskupowi kijowskiemu uru-
chomić – głównie poprzez cytaty – topikę zesłańczą. Podkreślana już anegdotyczność 
współistnieje z tonacją serio, uzyskaną przez nawiązania do Biblii i utworów an-
tycznych. Konstruowanej w ten sposób tożsamości towarzyszy po części afirma-
tywny, po części zaś ironiczny stosunek do przywoływanych tekstów, co, oczywiście, 
łączy się ze strategią rekonstrukcji „Ja” poprzez budowanie dystansu wobec trau-
my. Z przekonaniem, że doświadczenie wyrazić można tylko za pomocą utrwalonych 
w kulturze motywów i środków ekspresji, współistnieje poczucie niewystarczalno-
ści tychże (stąd ironia oraz zaburzenie decorum). 

Kolejny raz wypada podkreślić, iż projektowanym procesem lektury niejako 
steruje cytat z Żalów, gdzie Owidiusz, opisując własne doświadczenia poprzez od-
wołania do mitologii i literatury, ukonstytuował zbiór metafor i środków przez wie-

41 E. W i n i e c k a, Dystans i nowoczesność. W: Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Biało-
szewski – Miłobędzka. Poznań 2012, s. 108.

42 Pisał o tym m.in. J. M a c i e j e w s k i  (Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświe-
cenia w Polsce. Warszawa 1994, s. 43–44), w konsekwencjach porwania senatorów i posła upa-
trując narodzin pojęcia niepodległości w świadomości powszechnej. Sam termin powstał później 
jako tłumaczenie pochodzącego z łaciny słowa „independencja” i został uznany za fundament 
narodowego bytu. 

43 Zob. W i n i e c k a, op. cit., s. 120.
44 Ibidem.
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ki wykorzystywanych w kulturowych realizacjach tematyki zesłańczej45. Badacze 
odnotowują znamiona oddziaływania jego poezji m.in. u Seneki Młodszego46, któ-
rego słowa jako motto również poprzedzają Przypadki niektóre. Fragment pochodzą-
cy z tragedii Herkules szalejący47 (akt 3, w. 656–657) wskazuje na terapeutyczny 
wpływ czasu i pamięci. Warto przy tym uświadomić sobie oczywistą przyczynę 
skojarzenia sytuacji bohatera tragedii z położeniem autora tejże – mitologiczny he-
ros (prześladowany przez macochę) całe niemal życie spędził z dala od ojczyzny. Sam 
poeta również doświadczył wygnania – w roku 41 zesłany został na Korsykę48. 

Trudno mówić o epokach dawnych, nie przypomniawszy cnoty antycznej, waż-
nej kategorii w twórczości Seneki, wraz z konotowanymi przez nią walecznością, 
męstwem i surowością obyczajów. Ową popularność z pewnością należy też łączyć 
z upodobaniem do sentencjonalnego stylu pisania – pochodzące z jego utworów 
aforyzmy układano w zbiory, tzw. florilegia49. Jako mówca bowiem Seneka (i każdy 
doń nawiązujący) czerpał z dorobku retorów w celu wywarcia wrażenia na odbior-
cy, by tym skuteczniej pouczyć go w kwestiach moralnych50. Polskie XVI- i XVII-
-wieczne edycje pism rzymskiego filozofa wskazują na żywotność myśli stoickiej 
w ówczesnej kulturze. Z Seneki czerpali twórcy renesansowi (Rej, Górnicki, Kocha-
nowski), ale też pisarze XVIII wieku51. Podejmowano się również przekładów jego 
dzieł, choć z konieczności ich czytania zwalniało istnienie wielu ekscerptów52. 
Tadeusz Eustachiewicz zaznaczył, że cechą charakterystyczną wieków XVII i XVIII 
było ogromne zamiłowanie do sentencji umieszczanych niemal wszędzie, w tym 
także poza tworami piśmiennictwa: od kazań po inskrypcje na nagrobkach, puła-
pach, kominkach, szablach, a nawet na łyżkach53. Można zatem wysunąć wniosek, 
iż wspomniana przy okazji namysłu nad utworem Załuskiego „wielogłosowość” 
motywowana jest, z jednej strony, doświadczeniem zesłania i potrzebą oswojenia 
traumy, ale z drugiej – zakorzenieniem w określonej formacji kulturowej, która 
wspomaga takie „przepracowanie”.

Zwrot ku dziełom starożytnym ewokuje też próbę refleksji na temat ludzkiej 

45 Zob. P u k, op. cit.,  s. 174–175.
46 Zob. ibidem, s. 178.
47 Sztuka ta została przełożona na język polski przez Jana Alana B a r d z i ń s k i e g o  (1657–1708), 

dominikanina, doktora teologii, tłumacza utworów klasycznych. Zob. Dawni pisarze polscy. Od 
początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1. Warsza-
wa 2000, s. 54. Zob. też R. R u s n a k, Jan Alan Bardziński. W: Seneca noster. Cz. 1: Studium 
o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego. Warszawa 2009, s. 61–65. Jego nazwisko i li-
terackie dokonania odnotował J. A. Z a ł u s k i  (Bibliotheca poetarum Polonorum, qui patrio sermo-
ne scripserunt. Varsaviae 1754. Reprint: Warszawa 1977, s. 11).

48 Zob. L. J o a c h i m o w i c z, Seneka. Wyd. 2, uzup. Warszawa 2004, s. 28. Zob. też W e s o ł o w s k a, 
op. cit., s. 185–276.

49 Zob. J o a c h i m o w i c z, op. cit., s. 96. Zob. też s. 41: „Dzieła Seneki stanowią niewyczerpane 
źródło cytatów. Żadnego pisarza chyba nie cytowano częściej. Ponieważ sentencjonalność jego 
stylu wygląda wspanialej, gdy się cytuje, niż gdy go się czyta, nie bez racji utarło się powiedzenie, 
że Seneka więcej zaszczytu i ozdoby przynosi dziełom cudzym niż własnym”. 

50 Zob. M. Ś w i d e r e k, Kilka uwag o recepcji Seneki Młodszego. „Pallas Silesia” 1999, z. 1/2, s. 45. 
51 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Polski wiek świateł. Obszary swoistości. Wrocław 2002, s. 115.
52 Zob. T. E u s t a c h i e w i c z, Dzieje sentencji Seneki w porenesansowej literaturze polskiej. „Pamięt-

nik Literacki” 1925/1926 (R. 22/23), s. 375.
53 Ibidem, s. 373–374.
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egzystencji i bycia w świecie54. Wyboru sentencji rzymskiego filozofa i retora doko-
nał Minasowicz (być może zatem stąd Załuski zaczerpnął cytat do swego utworu)55. 
Ówcześni pisarze wyczytali z dzieł stoika i zaadaptowali wzorzec człowieka, który 
– dzięki cnocie – nie ulega przypadkowym okolicznościom i potrafi znosić przeciw-
ności zgotowane mu przez los56. Niezależnie od łatwości schrystianizowania stoicy-
zmu, które było istotne w początkowych fazach jego recepcji – właśnie we wskaza-
nym uogólnieniu ideału ataraksji tkwi przyczyna znaczenia, jakie rozważania Se-
neki miały u schyłku XVIII wieku – przeczucie i (następnie) doświadczenie klęski 
ojczyzny uruchamiają tę tradycję, która poprzez zachowanie dystansu wobec 
świata i jego niestałości pozwala oswoić traumę rozbiorów 57. 

 Teresa Kostkiewiczowa, porównując funkcjonowanie motywów filozofii stoickiej 
u tak różnych poetów jak Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiński czy Franciszek 
Dionizy Kniaźnin, podkreśla rolę kultury oraz mentalną atmosferę towarzyszącą 
rozważaniom nad naturą ludzką w drugiej połowie XVIII wieku i duże znaczenie 
przypisuje zwłaszcza etyce indywidualnej, znamiennej dla polskiego oświecenia58. 
Refleksje poczynione przez badaczkę można odnieść do Przypadków niektórych. 
Cenna w kontekście tego utworu wydaje się następująca konstatacja:

Seneka formułuje koncepcję wolności heroicznej, która zasadza się na stanowczej odmowie ulega-
nia losowi i poddawania się jego wyrokom. Równoznaczna z mądrością wolność – to umiejętność zdy-
stansowania się wobec nietrwałych i przemijających dóbr świata oraz igraszek losu59.

Załuski mierzy się z sytuacją zesłania, a wykonany przezeń gest ironicznego 
zdystansowania się jest równoznaczny z ocaleniem wolności – wprawdzie nie fizycz-
nej, ale tym bardziej niezbędnej – mentalnej, duchowej. Eksponowana chaotyczność 
zdarzeń, których mimowolnym uczestnikiem stał się podmiot, pozwala uznać je za 
nieistotne ze względu na ich akcydentalny (dla niego) charakter. Przyjęty przez 
biskupa sposób prowadzenia narracji stanowi rodzaj obrony przed destrukcyjnym 
wpływem bycia w warunkach zniewolenia. 

Ze względu na aktualność opisywanych zdarzeń, elementy biograficzne, epato-
wanie sprzecznościami, budowanie dystansu między autorem a tekstem można by 
pokusić się o lekturę Przypadków niektórych przez pryzmat poetyki menippejskiej. 
Wyszczególnione elementy Monika Szczot uznaje za charakterystyczne dla tego 

54 Zob. K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 112–113. Inspiracje stoicyzmem i – szerzej – neostoicyzmem 
w literaturze polskiej XVII i XVIII wieku odgrywały ogromną rolę. Dzięki uwzględnieniu ich w szkol-
nych i akademickich programach znalazły one swoje odzwierciedlenie w tekstach poetyckich, 
pozwalając poruszyć zagadnienie fundamentalne dla wspólnoty szlacheckiej, jakim była cnota. 
Echa pism Seneki w XVIII wieku pobrzmiewać będą m.in. w dziełach I. Krasickiego. Zob. E. L a-
s o c i ń s k a, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej 
XVII wieku. Warszawa 2003. 

55 Zasługę kolejnej aktualizacji stoicyzmu w XVIII wieku należy też przypisać D. Pilchowskiemu, 
wileńskiemu jezuicie i wykładowcy, który opublikował przekłady pism Seneki. Zob. K o s t k i e w i-
c z o w a, op. cit., s. 117.

56 Zob. ibidem, s. 126–128. 
57 Zob. ibidem, s. 130–132.
58 Ibidem, s. 140.
59 Ibidem, s. 133. 
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sposobu literackiej ekspresji, w którym dominantę stanowi niejednorodność i hy-
brydyczność:

W literaturze światowej nie ma chyba tak wolnego od ograniczeń formalnych gatunku. Menippeę 
nie tylko cechuje swoboda (formalna i treściowa) i pomysłowość w budowaniu fabuły, ale również umie-
jętne łączenie świata historycznego, mitycznego i literackiego. [...] Przemieszanie kategorii estetycznych 
wynika z krańcowego łączenia i zderzenia ze sobą fantastyki, filozofii i elementów mistyczno-religijnych 
z realizmem, a nawet naturalizmem [...]60.

Wspomniana formalna różnorodność tego gatunku, zawdzięczającego nazwę 
(jak głosi tradycja) greckiemu filozofowi Menipposowi z Gadary, pozwala badaczom 
odnieść tę poetykę do wielu zjawisk literackich – można przywołać chociażby Bach-
tinowskie zastosowanie kategorii satyry menippejskiej wobec dzieł Fiodora Dosto-
jewskiego61. Należy też uwzględnić, zwłaszcza mając w pamięci quasi-epistologra-
ficzny charakter Przypadków niektórych, list menippejski, z którego wyodrębniły 
się listy z podróży62. Za exemplum niech posłużą omawiane przez Monikę Szczot 
Podróż z Warszawy do Biłgoraja (1782) oraz Powrót do Warszawy Krasickiego 
(około 1783 roku)63:

Literackie opisy podróży przynoszą szeroką i wielostronną ocenę polskiej rzeczywistości, dokony-
wanej z punktu widzenia zaangażowanego podmiotu; pełno tu odniesień autobiograficznych, wartościo-
wań miejsc historycznych, refleksji metaliterackich i wzruszeń osobistych. [...] Oba utwory mają cha-
rakter aluzyjny, realizujący się w intertekstualnych dialogach literackich z własną i cudzą twórczością. 
Nieokreśloność gatunkowa, a właściwie celowe oscylowanie między listem (listem z podróży), podróżą 
a menippeą [...], częste odwoływanie się do przysłów i sentencji służy budowaniu dystansu między 
autorem a jego tekstem64.

Fragmenty przytoczonego komentarza wydają się adekwatne również wobec 
dzieła Załuskiego, co uzasadnia propozycję spojrzenia na Przypadki niektóre przez 
pryzmat poetyki menippejskiej. Za takim modelem lektury przemawia zwłaszcza 
aspekt biograficzny, dialogiczność65 oraz niejednorodność zarówno na poziomie 
gatunku, jak i ewokowanego nastroju. To też kolejny argument podający w wątpli-
wość konstatacje badaczy, którzy widzą w dziele biskupa kijowskiego tylko zbiór 
zabawnych anegdot. 

60 M. S z c z o t, Od Herkulesa do „żony wyćwiczonej”. W kręgu staropolskich satyr menippejskich. 
Poznań 2013, s. 14.

61 Zob. J. K u s i a k, Staropolskie struktury i satyry menippejskie. Próba typologii gatunku. „Przestrze-
nie Teorii” 10 (2008), s. 245–246.

62 Zob. ibidem, s. 255.
63 Warto tu przywołać znacznie wcześniejszy tekst J. Sz. H e r b u r t a  Herkules słowieński z Fortuną 

i Cnotą. Stanowi on część Gadki Hrycia z Fortuną, a został napisany w więzieniu, w którym jego 
autor znalazł się z powodu udziału w rokoszu sandomierskim w 1607 roku. Utwór nawiązuje też 
do dzieła Boecjusza O pocieszeniu, jakie daje filozofia (autor ten, podobnie jak wieki później Herburt, 
został oskarżony o zdradę stanu). Zob. S z c z o t, op. cit., s. 54–87. 

64 Ibidem, s. 246–247. Poszczególne „przypadki” w tekście Załuskiego również mają formę quasi-listów. 
Każdy bowiem, o czym wspominałam, jest poprzedzony zwrotem do konkretnego adresata. 

65 S z c z o t  (op. cit., s. 272) nawiązuje zresztą do rozpoznań M. Bachtina. Obok podkreślenia dialo-
gicznej struktury zwraca też uwagę na przemieszanie powagi i ludyczności, wzniosłości i tonu 
parodystycznego czy tendencji moralizatorskich i prześmiewczych. 
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Do zastosowania kategorii menippei w interpretacji tekstu Załuskiego przydat-
ne są refleksje Romana Krzywego poczynione przy okazji analizy wymienionych tu 
utworów XBW. Literaturoznawca podkreśla kilka istotnych – dla podejmowanego 
w niniejszym artykule zagadnienia – kwestii, które warto przywołać, by zachować 
jasność i spoistość wywodu. Podróż z Warszawy do Biłgoraja stanowi bardzo prze-
wrotną grę z konwencją opisu podróży, co „odzwierciedla sposób percypowania 
rzeczywistości przez oświeceniowego pragmatyka, analitycznym okiem przygląda-
jącego się szarej prowincjonalnej codzienności”66. Różnorodność tematyczna, dy-
gresyjność, połączenie prozy i poezji, proteuszowa natura podmiotu to czynniki 
stanowiące o heterogeniczności oraz wielopoziomowości tekstu. Wydaje się, że 
podobne mechanizmy można wskazać w utworze Załuskiego, choć – ze względu na 
podejmowaną przezeń problematykę – sprawa wydaje się znacznie bardziej skom-
plikowana.

Niektóre z przedstawionych przez Załuskiego „przypadków” zyskują dodatko-
we znaczenie, jeśli dostrzeże się zawarty w nich motyw przemiany, użyty do opi-
sania interpretowanych humorystycznie zdarzeń, z których udało mu się ujść cało. 
Można postawić hipotezę, iż taki sposób narracji o własnych przeżyciach pozwala 
autorowi podkreślić niezmienność własnego „Ja”. O ile bowiem z Metamorfoz Owi-
diusza dowiadujemy się, że przemiana stanowi immanentną zasadę bytu oraz 
świata w ogóle, o tyle Załuski ukazuje, typowe dla epok dawnych, przekonanie 
o stałości natury ludzkiej. Przyczyny owej stałości wywodzono m.in. z wiary w Boga, 
Stwórcę, który „będąc źródłem wszelkiego ruchu, sam pozostawał niewzruszony 
i niezmienny”67. 

W swoich „przygodach” biskup kijowski uwypukla niedokonanie się nieszczęść, 
co na poziomie wysłowienia sygnalizuje tryb warunkowy: „byłbym”, „stałbym się”, 
„gdybym”, wzmocniony określeniami: „o włos”, „prawie”. Wskazywałam już, że 
konstrukcja „przypadków” opiera się na sekwencji cząstek charakteryzujących się 
powtarzalnością literackich sposobów obrazowania. Tu należałoby jeszcze zwrócić 
uwagę na zakończenie każdej z nich swoistą pointą, która nie pozostawia wątpli-
wości co do tego, iż to dzięki Opatrzności bohaterowi udało się uniknąć negatywnych 
skutków opisywanych zdarzeń68. 

Ujęte w perspektywie indywidualnej doświadczenie zesłania pozwala zachować 
ocalający dystans. Co więcej, na płaszczyźnie ontologicznej (już chyba ogólnoludz-
kiej) dochodzi do usensownienia bytu poprzez zaprzeczenie chaosowi i przypad-

66 R. K r z y w y, List – relacja podróżnicza – satyra menippejska. Kształt gatunkowy „Podróży z War-
szawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. W zb.: Wokół reportażu podróżniczego. Red. E. M a l i-
n o w s k a, D. R o t t, przy współpr. A. B u d z y ń s k i e j - D a c y. Katowice 2004, s. 66. Zob. też 
T. K o s t k i e w i c z o w a, Ignacego Krasickiego „Wiersze z prozą”. W: Z oddali i z bliska. Studia 
o wieku oświecenia. Warszawa 2010.

67 J. S o k o l s k i, Bogini, pojęcie, demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich. Wrocław 1996, 
s. 81.

68 Manifestacyjne zawierzanie się Opatrzności przez podmiot oraz tytułowe „przypadki” nasuwają 
skojarzenia z kategorią losu, przeznaczenia, fortuny. Sugerowane już związki twórców epok dawnych 
ze stoicyzmem i neostoicyzmem kolejny raz dają o sobie znać. W tym ujęciu fatum podlega Opatrz-
ności, kierującej „zdarzeniami, które pozornie znajdują się w nieprzewidywalnych rękach losu, oraz 
zmiennej, przypadkowej fortunie” (L a s o c i ń s k a, op. cit., s. 97).
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kowości istnienia. Nieustannemu przejawianiu się działania Bożej Opatrzności 
towarzyszy – osiągnięte dzięki komizmowi słownemu i sytuacyjnemu – przeświad-
czenie o nieistotności opisywanych wydarzeń dla „Ja”, którego eidos pozostaje 
nienaruszone.

Współcześnie obrońcą przypadku, postrzeganego jako warunek konieczny 
człowieczeństwa, jest Odo Marquard. Zdaniem niemieckiego filozofa, zanegowanie 
przypadkowości ludzkiego bytu prowadzi do absolutyzacji człowieka. Na przeszko-
dzie temu stoi wszakże fakt jego zakorzenienia się i funkcjonowania w rzeczywisto-
ści naznaczonej śmiertelnością. Stąd też należy albo pozbawić rzeczywistość istot-
ności, albo uczynić ją tymczasową (np. chrześcijaństwo)69. Podobne mechanizmy 
obronne, jak starałam się wykazać, dostrzec można w narracji Załuskiego. Takiemu 
podejściu bliższe jednak niż rozpoznania Marquarda byłoby pewnie stanowisko 
Leszka Kołakowskiego. U podstaw mitu leży, jego zdaniem, pragnienie nadania 
sensu jednostkowemu istnieniu, gdyż świadomość własnej przypadkowości „jest 
rozpaczliwa”70. 

Działania o charakterze kompensacyjnym na płaszczyźnie narracji uwidacz-
niają się w aluzjach do określonych tekstów kultury (częściowo już wskazanych). 
Za kolejne exemplum posłużyć może twórcze wykorzystanie fragmentu listu Do 
Kościoła w Rzymie św. Ignacego z Antiochii. To jedno z 7 posłań powstałych w trak-
cie podróży do Rzymu, dokąd biskup został przewieziony podczas prześladowań 
chrześcijan za cesarza Trajana. Jak zaznacza Wincenty Myszor, „listy te zostały 
napisane okazyjnie, gdy więzień udawał się pod strażą na śmierć. [...] są świadec-
twem życia i wiary, pobożności i żarliwości [...]”71. Załuski, sam nie zdobywając się 
na ton całkiem serio, sięga po teksty ufundowane na doświadczeniu zesłania 
i zniewolenia. Wplecenia cząstki listu św. Ignacego we własną narrację, mimo nie-
jakiej rezerwy wobec wzoru biskupa-pasterza, gotowego do złożenia ostatecznego 
dowodu wiary, z pewnością nie można uznać za kpinę z jednego z ojców Kościoła. 
Zabieg ten jednak wskazuje na kilka zjawisk, które trzeba omówić dokładniej. Przede 
wszystkim chodzi tu o określony sposób pisania łączący się z kulturą autorytetu 
oraz popularnością sentencji72. 

Wielokrotnie eksponowałam ów rys charakterystyczny dla epok dawnych, nie-
mniej jednak w tym konkretnym przypadku odwołanie do męczennika – postaci 
o tak zasadniczym znaczeniu dla chrześcijaństwa – kieruje naszą uwagę ku auto-
kreacji dokonywanej przez Załuskiego. „Błahe”, co prawda, przygody, nie trakto-
wane serio przez samego autora, nabierają innego wydźwięku, jeśli skupimy się na 

69 O. M a r q u a r d, Apologia przypadkowości. W: Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne. Przeł. 
K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 1994, s. 119–142. 

70 L. K o ł a k o w s k i, Obecność mitu. Wrocław 1994, s. 49. Sugerowane tu jedynie problemy związa-
ne z kategorią przypadku szczegółowo omówił R. K o s c h a n y  (Przypadek. Kategoria egzysten-
cjalna i artystyczna w literaturze i filmie. Wrocław 2006).

71 W. M y s z o r, Wstęp. Kierunki rozwoju chrześcijaństwa w okresie poapostolskim. W zb.: Ojcowie 
apostolscy. Przeł., przypisy A. Ś w i d e r k ó w n a. Wstęp, oprac. W. M y s z o r. Warszawa 1990, 
s. 8.

72 Występowanie sentencji u Załuskiego można by uznać tylko za naleciałość stylu, typową dla kogoś, 
kto dużo czytał, tłumaczył i wobec tego z ogromną swobodą oraz sprawnością wykorzystywał „cu-
dze słowa”, realizując wzorzec erudyty. 
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przywoływanych tekstach. Biskup kijowski mimo, jak się zdaje, zaakcentowania 
własnej stałości (zarówno duchowej, jak i fizycznej, czego poświadczeniem byłoby 
uniknięcie najgorszych konsekwencji różnych wypadków) nieustannie oscyluje 
między postawą zdystansowaną a – bardzo starannie ukrytą – tonacją poważną, 
wyrastającą z doświadczenia zesłania.

Słowa: „Pszenicą jestem Bożą, a zmielony zwierzęcymi zębami, okażę się czystym 
chlebem Chrystusa”73, skierowane przez św. Ignacego do współwyznawców przed 
jego męczeńską śmiercią, wyrażały gotowość poświęcenia własnego życia w imię 
wiary. Ich reminiscencja stanowi motyw przewodni „przypadku” II. Dla lektury 
warstwy autobiograficznej nawiązań niebagatelne znaczenie ma fakt, że biskup 
kijowski wykorzystał ponoć ów fragment listu Do Kościoła w Rzymie wcześniej, 
w mowie wygłoszonej na obradach sejmu poprzedzających jego porwanie, o czym 
sam skrupulatnie informuje czytelnika:

miewałem po kilkakroć różne mowy w te dni.
Ostatnią dniem, niż potkał areszt mię surowy,
kończyłem I g n a c e g o  Męczennika słowy:
J e s t e m, rzekłem, p s z e n i c ą  C h r y s t u s o w ą; B o ż e,
d a j  t o! n i e c h  p r z y  C h r y s t u s a  w i e r z e  ż y c i e  ł o ż ę,
niechaj będę zmielony na mąkę zębami
z g r z y t a j ą c y c h  t y c h  n a  m n i e, c o  d y s y d e n t a m i
i c h  u  n a s  z o w i ą. [...]74

Animalizacja, deprecjonująca przeciwników-innowierców, nasuwa skojarzenie 
z Psalmem 34 (35), stanowiącym prośbę o obronę przed prześladowcami, na co 
wskazuje następujący fragment: „kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzy-
tali na mnie zębami swymi”75. Załuski wprowadził więc pośrednio uzasadnienie 
alegorycznej lektury psalmu – biskup antiocheński odnosił się bowiem do jednej 
z powszechnych form prześladowań pierwszych chrześcijan, czyli rzucania ich 
żywcem na pożarcie drapieżnikom. Można zatem uznać (co było już widać np. przy 
motywach heraldycznych), że znamienną cechą pisarstwa Załuskiego jest urucha-
mianie wielu kontekstów danego pojęcia czy sformułowania76. 

73 Św. I g n a c y, Do Kościoła w Rzymie. W zb.: Ojcowie apostolscy, s. 81.
74 Z a ł u s k i, Przypadki niektóre w niewoli moskiewskiej 1767–1773, s. 4. O zabraniu głosu przez 

biskupa kijowskiego podczas obrad informuje Diariusz sejmu ekstraordynaryjnego w Warszawie, 
dnia 5 października 1767 roku złożonego i zaczętego (Wyd. A. S o z a ń s k i. Lwów 1865, s. 48–49). 
Znajdziemy w nim również opisy wzięcia senatorów do niewoli (s. 62–69). 

75 Psalm 34 (35), 16. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. W u j e k. Oprac. S. S t y ś, 
W. L o h n. Kraków 1962, s. 537. Znaczenie psalmów dla poezji epok dawnych to zagadnienie 
przekraczające problematykę niniejszego szkicu. Warto jednak wskazać syntetyzujący je artykuł 
T. K o s t k i e w i c z o w e j  Inspiracje psałterzowe wyobraźni poetyckiej epok dawnych (rekonesans) 
(w zb.: Księga psalmów. Modlitwa, przekład, inspiracja. Red. P. M i t z n e r. Warszawa 2007).

76 L e w a ń s k i (op. cit., s. 9), komentując (najprawdopodobniej pierwszy) dramat J. A. Załuskiego, 
poświęcony siostrze-zakonnicy, Zaślubienie w cierniowym wieńcu, pisze: „Myśl wiodąca utworu 
(w rozumieniu węzła dramatycznego) to barokowy koncept nawiązania werbalnego do konkretne-
go, fizycznie istniejącego przedmiotu (korony cierniowej). Owo nawiązanie staje się tak obszerną 
metaforą, że dramatopisarz może w niej pomieścić całą serię sytuacji i dialogi”. Wydaje się zatem, 
iż teksty biskupa kijowskiego często były organizowane wokół danego motywu, sformułowania czy 
metafory umieszczanych w różnych kontekstach. 
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Przytoczony fragment zasługuje też na omówienie, ponieważ stanowi czytelne 
exemplum przenikania się sfery prywatnej i publicznej. Jak powszechnie wiadomo, 
szlachecka podmiotowość konstytuowała się na płaszczyźnie wspólnoty. Na ścisły 
związek ustroju politycznego i poczucia jednostkowości obywatela zwrócił uwagę 
m.in. Zdzisław Kowalewski. Sejmy i sejmiki, jako organa reprezentujące obywate-
li, stały się zinstytucjonalizowanym wyrazem wartości niezbędnych dla funkcjono-
wania republiki, takich jak: wolność, niezależność, równość, godność indywidual-
na, solidarność, braterstwo. Właśnie obrona tych imponderabiliów była celem 
politycznej aktywności braci szlacheckiej. Obok tendencji wyrastających z przeko-
nania o organicznym charakterze społeczeństwa oraz dowartościowania sfery pu-
blicznej badacz podkreślił ogromną rolę tego, co przynależy do przestrzeni prywat-
nej. Za przykład służy tu idea nobilitacji społecznej za zasługi dla państwa. Wyra-
żał się w niej wzrost znaczenia jednostkowych kwalifikacji intelektualnych 
i moralnych, które, na przestrzeni wieków, przeszło w „przeświadczenie o najwyższej 
doniosłości godności własnej i wolności – swobody zachowań indywidualnych jako 
dziedzictwa Korony Królestwa”77. 

Załuski zatem, przywołując fragment własnego przemówienia w senacie, uka-
zuje się jako mąż stanu, reprezentant majestatu Rzeczypospolitej. Jego autorytet 
i słuszność stanowiska zostają dodatkowo potwierdzone przez przynależność do 
duchowieństwa i święcenie biskupie; jako senator, dodatkowo namaszczony, miał 
nie tylko prawo, lecz także i obowiązek moralnego upomnienia obradujących. Po-
zostajemy jednak nadal w sferze publicznej (noszącej dodatkowo znamiona sakral-
ności), którą z prywatną łączy dopiero próba opisania niewoli. Podmiot-senator, 
a zarazem też „Ja” indywidualne, jednostkowe, doświadcza na swój własny, okre-
ślony sposób, czemu daje wyraz w narracji. 

Potraktowanie przestrzeni publicznej jako forum, na którym ludzie prywatni 
– w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne – podejmowali działania mające 
służyć wspólnocie szlacheckiej, pozwala Kostkiewiczowej uwypuklić mediumiczny 
charakter literatury, łączącej publiczne i prywatne78. Wyeksponowane tu zaintere-
sowanie, jakim w XVIII wieku cieszyły się utwory o charakterze autobiograficznym, 
osadza tekst Załuskiego na tle przeobrażeń prowadzących do waloryzacji intymno-
ści, indywidualizmu i autentyczności79. Warto pamiętać, że Przypadki niektóre 
wyrastają nie tyle – bądź nie wyłącznie – z „dowartościowania intymnych momen-
tów i aspektów życia”80 czy ze, wspomnianej za Kowalewskim, specyfiki ustroju 
Rzeczypospolitej. W toku przemian tożsamościowych należałoby wskazać na aktu-
alność starszej tradycji humanizmu renesansowego z wpisanym weń przekonaniem, 
zawartym m.in. w dziełach Picca della Mirandoli, o wyjątkowości człowieka, który 

77 Z. K o w a l e w s k i, Rzeczpospolita niedoceniona. Kultura naukowa i polityczna Polski przedrozbio-
rowej. Warszawa 1982, s. 111. 

78 T. K o s t k i e w i c z o w a, Publiczne, prywatne, intymne – o sposobach rozumienia i miejscu 
w XVIII wieku. W zb.: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku. Red. … Warszawa 2014, 
s. 12–25.

79 Kategorie te, przypisywane romantyzmowi, mają jednak swoje źródło w oświeceniu. Zob. np. 
Ch. T a y l o r, Etyka autentyczności. Przeł. A. P a w e l e c. Kraków 2002.

80 K o s t k i e w i c z o w a, Publiczne, prywatne, intymne – o sposobach rozumienia i miejscu w XVIII wie-
ku, s. 22.
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staje się sobą dzięki wolnej woli i możliwości dokonania wyboru własnego losu. Na 
gruncie polskim, w sferze politycznej, wzorzec humanistyczny przejawiał się cho-
ciażby w przywołanej tu koncepcji obywatela służącego ojczyźnie dzięki cnocie 
osiąganej w procesie autokreacji, co poświadcza fakt realizowania się życia jednost-
kowego we wspólnocie81. 

W tekście Załuskiego uwidacznia się to np. poprzez wskazywane już motywy 
heraldyczne. Herb jest znakiem rodziny, rodu, znamionuje przynależność do danej 
wspólnoty stanowej, a jego popularność w epokach dawnych, jako nośnika okre-
ślonych przekonań i ideologii, wiązała się głównie z tym, iż sens uzależniony był od 
okoliczności82. W analizowanym wcześniej II Przypadku w drodze do Wilna odnaleźć 
można passus wiodący ku herbowi adresata:

[...] gdyby mię przetrzymał był sen jeszcze chwilę,
byłbym spłonął jak plewa, mimo starań tyle
usilnych, C h r y s t u s o w ą  abym był p s z e n i c ą;
dziwną-m przecie ocalon został tajemnicą.
I co herbem B a r a n e k  mym niewinny cały,

stałbym się był herbowym twoim P ł o m i e ń c z y k i e m,
lwem z paszczy wydającym ogniste zapały;83

Gdy zestawimy przywołane tu fragmenty utworu Załuskiego, od razu jasno 
widzimy przesunięcie semantyczne w obrębie metafory pszenicy z listu Do Kościo-
ła w Rzymie. Osadzona w kontekście sporu z innowiercami, metafora ta odsyłała 
do prymarnego znaczenia wpisanego w tekst św. Ignacego. Dzięki temu zabiegowi 
narrator-bohater Przypadków niektórych, wyrażający sprzeciw wobec zrównania 
praw katolików i dysydentów, został ukazany jako naśladowca biskupa pierwszych 
chrześcijan (co jest oczywistą hiperbolizacją jego roli oraz samej sytuacji zagrożenia). 
Obok tonacji serio, związanej z przywołaniem postaci męczennika, wymienić moż-
na żartobliwy opis pożaru w Wilnie, jednym z przystanków zesłańczej tułaczki 
autora omawianego tu utworu. 

Cudowny ratunek („dziwną-m przecie ocalon został tajemnicą”) przed meta-
morfozą w herbowego Płomieńczyka potwierdza wcześniejszą konstatację dotyczą-
cą założenia stałości własnego „Ja”, ufundowaną na poddaniu się wyrokom Opatrz-
ności. Choć w tekście nie ma bezpośrednich sygnałów, to – ze względu na znacze-
nie tego zjawiska dla ówczesnej mentalności – możemy uznać, że typ myślenia 
zaprezentowany przez Załuskiego korzeniami tkwi w sarmackim mesjanizmie. 
Poczucie wyjątkowego powołania, przyjęta rola obrońcy wiary prawdziwej to ele-

81 Zob. A. N o w i c k a - J e ż o w a: Humanitas w literaturze polskiego renesansu. W zb.: Humanitas. 
Projekty antropologii humanistycznej. Cz. 1: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne. Red. nauk. 
… Warszawa 2010; Autobiograficzna elegia humanistyczna. W zb.: Autobiografizm – przemiany, 
formy, znaczenia. Red. H. G o s k, A. Z i e n i e w i c z. Warszawa 2001. Zagadnienie autobiografizmu 
w renesansie podjął też m.in. R. K r z yw y  (Renesansowe poematy autobiograficzne ácasus Kle-
mensa Janicjusza i Marcina Stryjkowskiegoñ. W: Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. 
Wprowadzenie do problematyki. Warszawa 2014).

82 Zob. S. B a c z e w s k i, Ideologiczne funkcje herbu w XVII wieku. Przykład kazań pogrzebowych. 
W: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięć-
dziesięciolecie pracy naukowej. Red. S. B a c z e w s k i, D. C h e m p e r e k. Lublin 2004, s. 169–170.

83 Z a ł u s k i, Przypadki niektóre w niewoli moskiewskiej 1767–1773, s. 5.
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menty widoczne w Przypadkach niektórych84, a manifestowana postawa dystansu 
do samego siebie wcale nie zaprzecza tym twierdzeniom, zwłaszcza jeśli dostrzeże-
my – na kilku płaszczyznach – sylleptyczny charakter podmiotu. 

W aspekcie retorycznym syllepsis to chwyt oparty na wieloznaczności użytych 
wyrazów, przy czym „każde z przywołanych znaczeń odsyła do innego obszaru 
semantycznego w taki sposób, że jeden z członów domaga się przywołania znacze-
nia dosłownego, drugi zaś metaforycznego [...]”85. Przypomnieć tu należy różne 
literackie zabiegi, jakim w Przypadkach niektórych poddano słowa św. Ignacego. 
Symboliczne ujęcie pszenicy Słowa Bożego, podsuwane przez ewangeliczne przy-
powieści, a także związane z teologiczną doktryną mistycznego ciała Chrystusa 
(oraz jego obecności w chlebie eucharystycznym), pozwala narratorowi-bohatero-
wi wpisać się w chrześcijański paradygmat historiozoficzny i zawartą weń nadzie-
ję na zbawienie powszechne. Zarazem jednak występują w tekście sygnały zmu-
szające do lektury utworu jako reakcji na konkretne wydarzenia, czyli sprzeciw 
wobec zrównania praw katolików i innowierców oraz porwanie, uwięzienie i wy-
wiezienie do Rosji biskupa kijowskiego. Słowa z listu Do Kościoła w Rzymie zosta-
ły przeniesione na inną płaszczyznę temporalną. Postawę Ojca Kościoła przywo-
łano w charakterze autorytetu potwierdzającego słuszność działania Załuskiego.

Zastosowanie metafory „pszenica Boża” w opisie wybuchu pożaru, które to 
wydarzenie stanowi główny temat „przypadku” II, sprawiło, że możemy zaobserwo-
wać zjawisko przesunięcia semantycznego. Humorystyczny aspekt został osiągnię-
ty poprzez odniesienie do znaczenia literalnego słowa „pszenica” oraz do konotacji 
z uprawą roślin. Uniknięcie śmierci, oddane za pomocą porównania „byłbym spło-
nął jak plewa”, w którym wykorzystano prymarny kontekst wspomnianego już 
wyrazu „pszenica”, ukazuje podkreślany wielokrotnie w niniejszym artykule dystans 
Załuskiego wobec samego siebie i doświadczenia zesłania. Przy czym, jak sądzę, 
ów dystans jest osiągnięty dzięki działaniom prowadzonym na płaszczyźnie języ-
kowej oraz narracyjnej, poprzez ujęcie własnych przeżyć przy użyciu wyszczegól-
nionych tu środków i zabiegów literackich. 

O sylleptycznym charakterze Przypadków niektórych możemy też mówić, jeśli 
pod uwagę weźmiemy (wcale nie tak oczywistą i jednoznaczną, jak by się wydawa-
ło) konwencję bycia autora w tekście. W fundamentalnym dla tego problemu arty-
kule Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia 
Ryszard Nycz wprowadził pojęcie „Ja” sylleptycznego:

„Ja” sylleptyczne [...] to „ja”, które musi być rozumiane na dwa odmienne sposoby równocześnie: 
a mianowicie jako prawdziwe i jako zmyślone, jako empiryczne i jako tekstowe, jako autentyczne i jako 
fikcyjno-powieściowe. Najbardziej znamiennym sygnałem odmienności tej grupy tekstów jest zapew-

84 Zob. J. A. Z a ł u s k i e g o  VII Przypadek na przeprawie Wisły (w: Przypadki niektóre w niewoli 
moskiewskiej 1767–1773, s. 20), opisujący powrót do Warszawy:

 Gdy z niewoli powracam i już pod W a r s z a w ą
 stanąć przyszło na P r a d z e, wszystek lud obławą
 biegł i wołał licznymi głosami ustawnie:
 V i v a t  w i a r y  o b r o ń c a! [...] 

85 E. W i n i e c k a, Sylleptyczność jako strategia pisarska i styl odbioru. W: Białoszewski sylleptyczny. 
Poznań 2006, s. 8.
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ne tożsamość nazwiska autora i protagonisty czy narratora utworu, powodująca w konsekwencji, rzec 
można, śmiałe wkroczenie autora do tekstu w roli bohatera odtąd nie całkiem już fikcyjnej historii86.

Mimo że refleksje Nycza poczynione zostały na marginesie literatury XX wieku, 
to przywołanie ich w kontekście analizowanego tu utworu wydaje się zasadne, gdyż 
pozwala wyjść poza konstatację o jego wyłącznie żartobliwym zabarwieniu. Wspo-
mniane już kategoria dystansu, „wielogłosowość” oraz ciekawe wyzyskanie wielo-
znaczności słów sprawiają, że relacja narrator–bohater–autor jest nieoczywista i, 
co sygnalizowałam, nie można sprowadzać jej do uproszczonej, radykalnej opozycji 
między fikcją a rzeczywistością. 

Nycz pisze też o zmianie tożsamości podmiotowej z modelu wertykalnego na 
horyzontalny, interakcyjny, „w którym »ja« rzeczywiste i »ja« literackie wzajemnie 
na siebie oddziałują i wymieniają się własnościami”87. Lektura zesłańczego tekstu 
biskupa kijowskiego dowodzi, że już w epokach przedromantycznych stabilność 
takich kategorii, jak autor, postać fikcyjna, rzeczywistość ulegała zawieszeniu. 
Omówione (niektóre tylko przecież) nawiązania intertekstualne ujawniają przy 
okazji zwrotny charakter relacji między literaturą a rzeczywistością właśnie, zna-
mionując samoświadomość autora – pisarza może i „drugorzędnego”, ale z pewno-
ścią interesującego. Gest autokreacyjny, jaki wykonuje Załuski, czyniąc własne 
doświadczenia tematem literackim, pozwala mu na ocalający dystans wobec sytu-
acji, w jakiej się znalazł, podającej w wątpliwość jego status, godność – słowem: 
jego byt. Paradygmat klasyczny, z którego wyrasta omawiane tu dzieło Załuskiego, 
programował twórcze nawiązywanie do autorytetów, nie zaś niewolnicze naślado-
wanie wzorców usankcjonowanych na przestrzeni wieków. Biskup kijowski w nie-
docenionym poetyckim świadectwie niewoli pokazał, w jaką stronę może się wy-
chylać podmiot z gorsetu reguł i norm doktryny estetyczno-antropologicznej rze-
komo ciasno krępującego twórczą inwencję.

A b s t r a c t

PATRYCJA BĄKOWSKA Adam Mickiewicz University, Poznań

“I WOULD HAVE BURNT TO A CRISP.” DISTANCE AND AUTOCREATION IN JÓZEF  
ANDRZEJ ZAŁUSKI’S “PRZYPADKI NIEKTÓRE” (“SEVERAL CASES”)

The article attempts at an interpretation of Józef Andrzej Załuski’s Przypadki niektóre […] (Several 
Cases […]). The Kiev bishop, known primarily from his social and cultural activities, was in the year 
1767 imprisoned and sent to Kaluga by order of Nicolas Repnin. The analysis of the piece, the compo-
sition of which was influenced by the experience of captivity, is scarcely present in the state of research, 
and allows to disclose various modes of the author’s self-presentation in old literature as well as sheds 
new light on Załuski’s literary creativity. Taking advantage of the tools offered by modern humanities 
and respecting the role of tradition and the specificity of Old-Polish epoch and Enlightenment, it offers 
an opportunity to reflect upon pre-romantic awareness of exile. 

86 R. N y c z, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. Rozpozna-
nia wstępne. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 22.

87 Ibidem, s. 24.
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MIASTO ŚMIERCI EPIZOD Z WŁOSKIEJ KAMPANII KRASZEWSKIEGO

Józef Ignacy Kraszewski miał – jak przystało na pisarza XIX stulecia – swoją grand 
tour1. Odbył ją w 1858 roku; trasa prowadziła przez Polskę, Italię, Francję, Belgię 
i Niemcy. A gdy w 1866 i 1874 roku relacja z tej podróży ukazała się w postaci dwu 
ksiąg zatytułowanych Kartki z podróży. 1858–1864, z łatwością można było się 
zorientować, że włoski odcinek należał do najważniejszych i najdłuższych jej ele-
mentów. Oczywiście, europejska eskapada z roku 1858 nie była pierwszą wyprawą 
Kraszewskiego-wędrowca: pisarz przecież od najmłodszych lat przemierzał ogrom-
ne obszary ziem ruskich i litewskich, dawne ziemie Rzeczypospolitej, co skutkowa-
ło powstawaniem rozmaitych obrazów i motywów pejzażowych, sytuacyjnych 
i historycznych, skutecznie zapełniających jego teksty literackie, ale także publi-
cystyczne. Utrwalał własne wrażenia również w postaci rysunków i akwarel. Zgod-
nie też z ówczesnym zwyczajem ogłaszał swoje podróżnicze relacje. W roku 1840 
– zwróćmy uwagę – wydał Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy2 – z tzw. fizjologia-
mi wielkich miast tego obszaru3. W 2 lata później ukazały się Obrazy z życia i po-
dróży4: zapis wrażeń i spostrzeżeń z wyprawy, jaką odbył Kraszewski przemierzając 
szlak od Lublina do Wilna. Po podjętej zaś latem 1843 tzw. wyprawie wschodniej 
utrwalił on zarówno w postaci zapisków, jak i szkiców rysunkowych swoje doświad-
czenia i refleksje we Wspomnieniach Odessy, Jedyssanu i Budżaku5. 

1 Zob. „Do ziemi naszej” – podróże romantyków. Wybór J. K a m i o n k a - S t r a s z a k o w a. Warsza-
wa 1988. – S. B u r k o t, Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa 1988. – J. K a m i o n-
k a - S t r a s z a k o w a, Podróż. 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. Wrocław 1991.

2 J. I. K r a s z e w s k i, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. T. 1–2. Wilno 1840.
3 W tamtym okresie J. I. K r a s z e w s k i  publikował też szkice o charakterze podróżniczym w cza-

sopismach: Prużana. „Tygodnik Petersburski” 1837, nr 79; Bekieszówka pod Wilnem. „Biruta” 
1838; Podróż po szybach karczemnych. „Tygodnik Petersburski” 1838, nr 38; Międzyrzecz Korecki 
i Raśniki. „Dziennik Domowy” 1840, nr 21; Kodeń nad Bugiem. „Athenaeum” (Wilno) 1841, t. 4; 
Domy i ludzie. (Wędrówka). „Kalendarz Wolnego Miasta Krakowa” 1844; Tajemnice wód. „Ondyna 
Druskienickich Źródeł” 1845, z. 5. S. B u r k o t  (Podróże Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: 
Kraszewski. Szkice historycznoliterackie. Warszawa 1988, s. 123–124) zwraca uwagę, że podróże 
krajowe Kraszewskiego wpisywały się w utrwaloną po upadku niepodległości tradycję odnotowywania 
pamiątek narodowych, zabytków, muzealiów, zasobów bibliotecznych, obyczajów jako rodzaj in-
wentaryzacji tego, co ocalało po wojennych zniszczeniach i grabieżach. 

4 J. I. K r a s z e w s k i, Obrazy z życia i podróży. T. 1–2. Wilno 1842.
5 J. I. K r a s z e w s k i, Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budżaku. Dziennik przejażdżki w roku 

1843, od 22 czerwca do 11 września. T. 1–3. Wilno 1845–1846.
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Na tym tle obraz wyprawy europejskiej rysuje się ciekawie już choćby z tej 
prostej przyczyny, że zupełnie traci status „przejazdki po własnym kraju”6. Fakt, 
iż podróż 1858 roku stanowiła pierwsze bezpośrednie zetknięcie się Kraszewskiego 
z kulturą i cywilizacją południowej i zachodniej Europy, miał też ogromny wpływ 
na przyjęte cele wyprawy. Wiązały się one z potrzebą obserwacji zmian, jakie za-
chodziły na kontynencie po wojnach napoleońskich, wypadkach roku 1830, Wiośnie 
Ludów i, oczywiście zakończonej wojnie krymskiej. Europa przechodząca ogromne 
przeobrażenia kulturowe we wszystkich dziedzinach: od polityki po modę, pozosta-
wiająca „wiek kupiecki” i podążająca ku nowemu „wiekowi przemysłowemu”7 mu-
siała być jednym z głównych przedmiotów obserwacji. Ale też w tamtym okresie nie 
tylko twórca Starej baśni starał się odczytywać współczesność poprzez historię 
i pomniki czasu minionego. Wyłącznie konfrontowanie tego, co dawne, z tym, co 
aktualne, dawało możliwość zbliżenia poznawczego i zrozumienia chwili obecnej, 
także sytuacji Polski. Pod tym względem Kraszewski był wiernym „dziecięciem 
swego wieku”. Zestawianie i porównywanie miało również swoje podstawy w zało-
żeniu bardziej praktycznym i chyba oczywistym, zwłaszcza w przypadku „włoskiej 
kampanii”. Chodziło o dopełnienie studiów z historii sztuki, niezbędnych dla przy-
gotowywanej właśnie do druku Ikonotheki, będącej ex definitione rodzajem ency-
klopedii sztuki i słownika polskich artystów. Stąd też problematyka ta wysunęła 
się na pierwszy plan wśród podróżniczych celów pisarza – miała stanowić zasad-
niczy i najszerzej potraktowany temat wyprawy. Oto słowa Kraszewskiego:

Jednym z celów mojej podróży było dopełnienie po kilkakroć w ciągu życia przedsiębranych i rzu-
canych studiów tyczących się dziejów sztuki w ogóle, a szczególniej stosunku ich do historii sztuki 
krajowej. Zwróciłem się więc tam naprzód, gdzie widzeniem dawnych zabytków mogłem się nasycić 
i nauczyć. [K-1 105]8

Jednym z najistotniejszych punktów grand tour w tym dopełnianiu studiów 
„z dziejów sztuki” były Pompeje – z uwagi na znaczenie owego miejsca dla kultury 
i literatury XIX wieku9 oraz na fakt, że wciąż było ono niemałą sensacją archeolo-
giczną; wprawdzie pierwsze zorganizowane prace prowadzono tu od 100 lat, ale 

6 J. I. K r a s z e w s k i, Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku. Dziennik przejażdżki w roku 1843, 
od 22 czerwca do 11 września. Oprac. P. H e r t z. Warszawa 1985, s. 9.

7 „Wiek kupiecki”, „wiek przemysłowy” – to określenia użyte przez Z. S t e f a n o w s k ą  (Pisarz wieku 
kupieckiego i przemysłowego. W: Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993) do opisania 
sytuacji przełomu kulturowego, dokonującego się w Europie w okresie, gdy tworzył C. Norwid. 

8 Skrótem K odsyłam do: J. I. K r a s z e w s k i, Kartki z podróży. 1858–1864. T. 1–2. Przypisy, posł. 
P. H e r t z. Warszawa 1977. Pierwsza liczba po skrócie, po łączniku, oznacza numer tomu, następ-
ne – stronice.

9 Trzeba tu przynajmniej wymienić istotną dla romantyków i zarazem słynną powieść E. B u l w e- 
r a - L y t t o n a  The Last Days of Pompeii. Jej pierwsze wydanie ukazało się w Londynie w 1834 ro- 
ku. Rzecz doczekała się w tamtym czasie licznych wznowień i przekładów. O skali popularności 
dzieła Lyttona niech zaświadcza fakt, że właśnie wtedy, gdy Kraszewski odbywał swoją podróż, 
czyli w r. 1858, E. P e t r e l l a  skomponował operę Jone, do której libretto napisał, na podstawie 
Ostatnich dni Pompejów, G. P e r u z z i n i. Miała ona swoją premierę w mediolańskiej La Scali 
26 I 1858, do końca XIX w. była stałym punktem programu wielu europejskich teatrów operowych. 
W połowie XIX w. francuski artysta A. Guesdon odbył podróż balonem nad ruinami Pompejów, co 
potem zaowocowało ogromną liczbą sztychów przedstawiających panoramiczne widoki miasta oraz 
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w tamtym okresie udawało się archeologom wciąż odkrywać nowe budowle i nowe 
dzieła sztuki10. Było to miejsce obowiązkowych podróży krajoznawczych i wypraw 
romantycznych, eksplorujących oblicza upadku cywilizacji, przemijania i kruchości 
dorobku ludzkiego11. Kraszewski nie kryje w zapiskach, że na szlaku jego podróży 
to właśnie Pompeje i Herkulanum, obok zabytków pierwszych wieków chrześcijań-
stwa (zwłaszcza rzymskich katakumb), stanowiły centralny punkt programu:

przynajmniej dla mnie wycieczka ta stanowiła najważniejszy cel podróży przedsięwziętej niemal wyłącz-
nie dla katakumb rzymskich i wykopalisk pompejańskich. Pierwszych wieków chrześcijaństwa ani 
świata starożytnego pojąć, nie widząc, nie zbadawszy nieco tych zabytków, niepodobna. Pobyt w Ne-
apolu miał też na celu przygotować nas zwiedzaniem muzeów do lepszego zrozumienia szczątków miast 
zasypanych. [K-2 153]

Zanim Kraszewski przystąpi do zasadniczej relacji, obuduje ją skutecznie całym 
zespołem informacji wstępnych – jak powiada – „o mieście zasypanym i kraju tym 
w starożytności” [K-2 153]: o warunkach geograficznych Kampanii, o roli i znacze-
niu osady pompejańskiej, o historii wpływów greckich, rzymskich i kartagińskich; 
o wieku złotym: o rozkwicie i rozwoju miasta, o jego straszliwej tragedii z 79 roku. 
Dalej: o nieudanych próbach odbudowy Pompejów i kolejnej erupcji Wezuwiusza 
z 472 roku po Chr., przypieczętowującej ostatecznie tragiczny los miasta oraz jego 
mieszkańców; i wreszcie o zawiłej, bogatej historii wykopalisk, które na dobre ru-
szyły ponad 100 lat wcześniej12. Ten ciąg informacyjny jest nacechowany rzeczowym 
i niemal reportażowym stylem – Kraszewski nie kryje swojej wiedzy oraz erudycji, 

umożliwiło pełne rozpoznanie jego urbanistycznych założeń (zob. J. H a r r i s, Pompeii Awakened. 
A Story of Rediscovery. New york 2007, s. 175).

10 W latach 1815–1860 odkopano chyba największą liczbę ważnych publicznych budynków oraz ulic 
miasta, np.: bazylikę (1813–1819), świątynię Apollina (1816–1820), Forum (1820), świątynię For-
tuny Augusty (1824), Dom Poety Tragicznego (1824), Dom Pansy (właśc. Dom Arriana, 1827), Dom 
Centaura (1829–1830), Dom Fauna (1830–1832), Dom z Labiryntem (1834), świątynię Apollina 
(1835), świątynię Orfeusza (1843–1849), mury przy Bramie Morskiej (1850) oraz Termy Stabiańskie 
(1854–1859). W przypadku tej ostatniej budowli prace wykopaliskowe w trakcie wizyty Kraszew-
skiego były w pełnym toku.

11 Te wędrówki były już dość popularne w w. XVIII – zob. np. T. M i k o c k i, Pompeje w relacjach 
podróżników polskich w XVIII w. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas” t. 11 (1984): Acta 
Pompeiana. Księga pamiątkowa Ogólnopolskiego Sympozjum w Karpaczu: Pompeje – 1900-lecie 
wybuchu Wezuwiusza (79–1979).

12 Pierwsze wykopaliska na tym terenie przeprowadzono w 1689 r. przy okazji... pogłębiania studni. 
Później za sprawą władców i magnatów zaczęto organizować wyprawy i powoli, krok po kroku, 
wydobywać na powierzchnię przedmioty i całe miasto. W latach 1738–1745 nadał większy rozmach 
tym przedsięwzięciom archeologicznym i przygotowywał dla nich plan władca Hiszpanii, Karol III 
(dotyczyły one wówczas zarówno Pompejów, jak i Herkulanum). Zainicjowane przez niego prace, 
dzięki pomocy inżyniera R. J. de Alcubierre’a, miały charakter systemowy i bardzo przemyślany. 
Początkowo koncentrowały się głównie na Herkulanum; w r. 1748 przeniesiono je do Pompejów: 
tę datę powszechnie przyjmuje się za datę zainaugurowania oficjalnych wykopalisk na tym terenie. 
Szczegółową relację o tym znajdujemy u R. É t i e n n e ’ a  w książce Życie codzienne w Pompejach 
(Przeł. T. K o t u l a. Warszawa 1971, s. 38–61). Na temat pierwszych odkryć Pompejów zob. 
L. H a u t e c œ u r, Rome et la renaissance de l’antiquité à la fin du XVIIIe siècle. Paris 1912, s. 79 
n. – E. C. C o r t i, Vie, mort et résurrection d’Herculanum et Pompéi. Paris 1953. – A. M a i u r i, 
Pompei ed Ercolano. Fra case e abitanti. Wyd. 2. Milano 1959. – P. Z a n k e r, Pompeii: Public and 
Private Life. Cambridge, Mass., 1998. – A. E. C o o l e y, Pompeii. London 2003. – R. L i n g, Pompeii: 
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której źródło stanowią, oczywiście, fachowe publikacje, ale także beletrystyczne 
i popularne, jak np. ówczesne przewodniki. Informacje te odgrywają rolę elementów 
poprzedzających i wstępnych zasadniczej relacji z wojaży – podawane są zresztą (co 
znamienne dla podróżopisarskiej konwencji) w trakcie drogi z Neapolu do Pompejów. 
Stanowią zatem rodzaj tła akustycznego – pudeł rezonansowych13, pozwalających 
wybrzmieć głównemu sprawozdaniu w sposób pełniejszy i głośniejszy.

Przestrzenie zwykłych miast – przedstawianych w Kartkach z podróży – wciąż 
na nowo aktualizujące historię i uobecniające każdą chwilę oraz wartości ludzkich 
działań z przeszłości, mają ów niezwykły życiodajny puls, który pozwala patrzeć na 
to, co dawne i minione, jak na współczesne, a z kolei współczesne wpisywać w ciąg 
zanurzony w wartki strumień procesu przemian. Z Pompejami musiało być inaczej 
– to przecież miasto z zamkniętą historią, tragedią śmierci i upadku zarazem, ka-
tastrofy wkomponowanej nie tylko w dzieje, ale wręcz w krajobraz i w architekturę, 
a raczej w to, co z owej tragedii pozostało lub co udało się wydrzeć ziemi i popiołom 
wulkanicznym. Charakterystyczny dla Kraszewskiego-podróżnika typ epistemolo-
gicznego zachowania, cechujący się zachłannością i bezkompromisowością, ustę-
puje miejsca gestom wyboru i świadomie głębokiej refleksji. Artysta nie dąży zatem 
do starannego i systematycznego opisu wszystkiego, co można było w Pompejach 
zobaczyć, ale zdaje relacje z tego, co przyciąga jego uwagę: 

Niech łaskawy czytelnik jednak nie wymaga po nas, abyśmy mu szczegółową sprawę zdali z wido-
ku miasta, z jego gmachów i osobliwości, których opis starczyłby na księgi całe – wyspowiadamy mu 
się z wrażeń naszych i co ciekawsze opowiemy, wyczerpać tych skarbów niepodobna. [K-2 163]

Wybór i selekcja opisywanych obiektów w Pompejach, mimo przyjętej formy 
niemal reportażowej, zakładającej silny element obiektywizacji, prowadzi nas ku 
sensom naddanym, ku znaczeniom wykraczającym poza relację z wizyty w okreś- 
lonym miejscu. Znamienne przy tym, że Kraszewski przekraczając mury miejskie 
staje się mało precyzyjny i konkretny w zakresie topografii. O ile podróż ku miastu 
obfituje w geograficzno-historyczne szczegóły14, czasem wręcz obciążone balastem 

History, Life and Afterlife. Stroud 2005. – J. B e r r y, The Complete Pompeii. New york 2007. – The 
World of Pompeii. Ed. J. J. D o b b i n s, P. W. F o s s. New york 2007. 

13 Określenie „pudła rezonansowe” podaję tu za T. M a k o w i e c k i m  („Promethidion”. W: K. G ó r-
s k i, T. M a k o w i e c k i, I. S ł a w i ń s k a, O Norwidzie pięć studiów. Toruń 1949, s. 9 n.).

14 Opowieść Kraszewskiego skupia się na warunkach geograficznych i naturalnych Kampanii, roli 
i znaczeniu osady pompejańskiej, a później – na miastach w regionie, na historii wpływów greckich, 
rzymskich i kartagińskich. Przez długi okres Pompeje opierały się rzymskiej dominacji, były nisz- 
czone i palone w trakcie wojen (np. przez Sullę w I w. przed Chr.), później nastąpił ich gwałtowny 
rozwój, w znacznym stopniu związany z osiedlaniem się (najczęściej czasowym) na tych terenach 
bogatych Rzymian: „Wybrzeża okryły się tymi cudnymi willami, domami, gmachami, których dziś 
tu jeszcze spotykamy ruiny” (K-2 156). Wreszcie autor Kartek z podróży wspomina o trzęsieniu 
ziemi z r. 63 po Chr., gdy Pompeje zostały dotknięte „pierwszą straszliwą klęską, która była wybu-
chu przepowiednią [...]” (K-2 156). Tego wybuchu, który w kilkanaście lat później, w r. 79, unicestwił 
miasto, przysypując je – wylicza pisarz – na wysokość 22 stóp. Kraszewski skrupulatnie objaśnia, 
że przyczyną śmierci mieszkańców Pompejów nie była gwałtowna erupcja lawy, jak niegdyś sądzono, 
ale brak roztropności ze strony niektórych obywateli. Zasypywanie miasta nie było tak raptowne 
i szybkie. Oto bowiem, gdy na domy i gmachy w Pompejach zaczęły spadać rozgrzane popioły oraz 
kamienie, większa część ludności reagowała zbyt opieszale lub kryła się „do lochów i izb ustron-
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nadmiernych konkretyzacji o charakterze faktograficznym oraz empirycznym15, 
o tyle opis zostaje wręcz pozbawiony określania wzajemnych usytuowań, odległości, 
relacji między konkretnymi punktami w przestrzeni miejskiej. Rozbudzone oczeki-
wania czytelnika w zakresie topografii doznają tu ciężkiego zawodu. Jest on tym 
bardziej dotkliwy, że spodziewany porządek linearny, w jakim budowano i organi-
zowano rzymskie centra, dawał w tej materii ogromne pole do popisu. Paradoksal-
nie: zawężona przestrzeń miasta staje się mniej konkretna, mniej uchwytna i real-
na16. Czytelnik Kartek z podróży traci przede wszystkim kryteria empiryczne, 
dzięki którym mógłby dokonać identyfikacji terenu. Trudno określić, z której 
strony wkroczył Kraszewski do Pompejów – przypuszczalnie od północnego zacho-
du, Bramą Herkulańską, za którą rozciąga się ulica Grobów, a tuż obok niej ruiny, 
odkrytego jeszcze w XVIII wieku, wielkiego domu, zwanego także Willą Diomedesa, 
i współczesny pisarzowi Hotel Diomedesa, gdzie zatrzymywali się wtedy niemal 
wszyscy podróżni. W tym kierunku uda się Kraszewski opuszczając mury miasta, 
choć wyjeżdżając z Pompejów – co znamienne – już nie będzie, jak przy ich zwie-
dzaniu, unikał toponomastycznych gestów.

Znikające punkty – ginąca przestrzeń

Trzeba zwrócić uwagę na charakterystykę ulicy, którą wędruje Kraszewski tuż po 
przekroczeniu bramy miasta: jest wąska, z wysokimi chodnikami, z otaczającymi 
ją resztkami ścian zniszczonych domostw. Niemal jak refren powraca przy tym 
motyw ciasnoty i natłoku przestrzennego:

w czasie wielkiej ulewy, tak samo jak dziś w Neapolu, woda płynęła strumieniami po ciasnych uliczkach 

nych, w których później zasypani, udusili się lub pomarli z głodu [...]. Spadające kamyki i popioły, 
ciemność nie dozwoliły im już wynijść na bezpieczniejsze miejsce” (K-2 157). Odnalezione ciała 
ludzkie stanowią dowód na poparcie tej tezy – dość pedantyczny opis ich umiejscowienia ma ją 
wydatnie wzmacniać. Próba odbudowy miasta, którego lokalizację przesunięto nieopodal, nie 
powiodła się – w 472 r. po Chr. los postąpił z mieszkańcami podobnie jak 400 lat wcześniej. Już 
w XVIII w. zapomniano o Pompejach, a miejsce to zaczęło właściwie tętnić nowym, archeologicznym 
życiem. Kraszewski relacjonuje historię wykopalisk i podkreśla, że dotąd „to, co zostało odsłonięte, 
stanowi mniej więcej jedną trzecią część miasta samego, nie licząc przedmieścia Augustus Felix; 
ważniejsze jednak gmachy wszystkie niemal są oczyszczone” (K-2 159).

15 H. M e y e r  (Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej. Przeł. 
Z. Ż a b i c k i. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 254) uważa, że skupianie opisowej energii na 
wspomnianych tu lokalizacjach jest jedną z dystynktywnych cech epiki w stylu balzakowskim. 

16 Nie można przy tej okazji zapominać o tym, że „w planie Pompejów widzimy odchylenia od ściśle 
rygorystycznego planu geometrycznego. [...] nie notujemy w Pompejach wyraźnego skrzyżowania 
jakichś dwóch głównych osi, co miałoby przemawiać za tradycją etruską i rzymską. Obserwujemy 
tu natomiast zaakcentowanie kilku osi głównych (via Stabiana, via dell’Abbondanza, via di Nola), 
podobnie jak to bywało w greckich założeniach urbanistycznych” (A. W ą s o w i c z, Problem regu-
larnego rozplanowania Pompejów. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas” t. 11 á1984ñ, 
s. 101). Cechą charakterystyczną urbanistyki greckiej (ogólnego planu miast) jest w stosunku do 
założeń rzymskich mniejszy stopień rygoru geometrycznego. Grecki model zakłada bowiem dużą 
spontaniczność i przypadkowość założeń. Być może, Kraszewski wyczuwał tę subtelną różnicę, 
dając temu wyraz w swojej relacji. Chociaż jest to tylko perspektywa czysto teoretyczna, to – ana-
lizując sposób percepcji pisarza – nie można jej wykluczyć.
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[...]. Tam gdzie szły koleje wozów, zostawiono próżnie. Mowy być o tym nie może nawet, ażeby się tu 
dwa wozy minęły; miejsca starczy zaledwie na jeden. [K-2 163–164]

Z jednej strony zatem mamy pustkę przestrzeni pompejańskich spotęgowaną 
jeszcze przez to, że pozbawione zostały walorów malarskich (freski bowiem – co 
skrupulatnie odnotowuje pisarz – przeniesiono z pietyzmem do muzeów); z drugiej 
zaś – wrażenie ciasnoty, skrępowania, braku swobody. Owa ambiwalencja i owo 
niezdecydowanie dotyczą nie tylko jednej ulicy, właściwie rozciągają się na całą 
miejską przestrzeń, co też budzi pewne zastanowienie deskryptora: „Ciasnota uli-
czek [...] wydaje się dziwną zrazu” (K-2 163). Tym większe, że opis nie zgadza się 
ze stanem faktycznym. Zwykłe, nieduże ulice, gdzie nie odbywał się większy ruch 
ani transport, mierzą od 3 do 5 m szerokości, jednak już słynna decumanus maxi-
mus, czyli ulica Obfitości ma około 8,5 m szerokości, a jej chodniki 4–4,30 m17. Co 
prawda, Kraszewski nie mógł jej widzieć w pełnej okazałości, ponieważ najważniej-
sze prace wykopaliskowe na tym odcinku podjęto dopiero w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku, niemniej jakieś wyobrażenie na temat jej wymiarów musiał wynieść 
choćby z fragmentów już odsłoniętych. Natomiast zapewne znał niewiele węższą od 
wspomnianej głównej arterii ulicę Nolańską czy też cardo maximus, czyli ulicę 
Stabiańską. Czyżby pisarz świadomie mijał się z prawdą. A może nie zdawał sobie 
sprawy z wagi i znaczenia, jakie dla Rzymian miały ulice? Nie odczytywał ich geo-
metrycznego porządku i narzuconego przez ten porządek przestrzennego układu 
miasta – zgodnie z zasadą: ulica istniała przed miastem?18

Brak tej zasady wydaje się bardzo znaczący dla relacji. Zatarcie geometrii wska-
zuje bowiem sens i charakter kolejnych etapów wędrówki. Przede wszystkim są one 
pozbawione punktów na planie – nawet gdy padają nazwy i określenia wybranych 
miejsc, nie otrzymujemy informacji na temat ich usytuowania geograficznego. Wy-
mienione i zestawione obok siebie trzy fora: Civile, Triangulare i Boarium, znajdu-
ją się w przeciwległych częściach Pompejów. Więcej miejsca przeznacza autor na 
opis tego pierwszego, zwłaszcza zaś kompleksu sakralnego, świątyń Jowisza i Mer-

17 Wymiary ulic w Pompejach podaję za É t i e n n e ’ e m  (op. cit., s. 247 n.). M. B e a r d  w monogra-
fii Pompeje. Życie rzymskiego miasta (Przeł. N. R a d o m s k i. Poznań 2010, s. 75–76) podkreśla 
zróżnicowanie pompejańskich arterii: „Niektóre z bocznych uliczek nie były nawet brukowane, ale 
pozostały ziemnymi traktami albo mało pociągającymi zaułkami wśród zwartej zabudowy; a na 
wcześniejszych etapach dziejów miasta znacznie więcej z nich musiało przypominać raczej błotni-
ste lub pyliste ścieżki niż porządne, wykonane wedle wszelkich reguł sztuki drogi. Niektóre, zwłasz-
cza główne arterie przecinające miasto, były stosunkowo szerokie, w innych nie zmieściłby się 
jeden wóz. Przy czym wszystkie one były wąskie wedle naszych pojęć, rzadko ponadtrzymetrowej 
szerokości. [...] jedynie kilka dróg było tak szerokich, by dwa pojazdy mogły się wyminąć. A gdy 
budynki stały w całej okazałości, często z górnymi piętrami, nawet szersze ulice musiały wydawać 
się znacznie węższe i ciaśniejsze niż obecnie”.

18 Opis Kraszewskiego, uwypuklający nieporządek przestrzenny i dowolność, jeszcze mocnej przemawia 
do naszej wyobraźni, jeśli zestawimy go z zasadami rzymskiego planu urbanistycznego, opartego na 
absolutnej symetrii. Projekty urbanistyczne w starożytnym Rzymie nazywano „rzymskim planem 
siatkowym” i choć nie był on wynalazkiem Rzymian, ale Sumeryjczyków, to właśnie nad Tybrem do-
prowadzono go do mistrzostwa. Przy tym w opisie Kraszewskiego trzeba także uwzględniać fakt, że 
urbanistyczny porządek w przypadku Pompejów nie do końca realizował zasady „rzymskiego planu 
siatkowego”. Zob. W ą s o w i c z, loc. cit.
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kurego oraz Wenery, a nadto omawia „pałac Eumachii19, której posągu odlew stoi 
tu na dawnej podstawie, chalcydyk poświęcony zgodzie i pobożności, choć zagad-
kowego przeznaczenia, uchował pamiątkę założycielki, kapłanki publicznej, która 
go wzniosła w imieniu swoim i syna” (K-2 166)20.

Informacje i opisy są dość zdawkowe, dotykają zaledwie jednego, dwu lub trzech 
szczegółów architektonicznych. Czasem deskryptor roztacza przed nami widok 
o znacznie szerszej, niemal wedutowej perspektywie. Nie pozwala sobie wszakże na 
dłuższy przystanek i delektowanie się widokiem ruin. Nie otrzymujemy też infor-
macji na temat układu i usytuowania budowli na Forum – pisarz wyraźnie od tego 
stroni. Stąd pojawiają się tu najczęściej zdania: „Z drugiej strony świątynia Wene-
ry [...]” (K-2 166) – z których trudno wywnioskować, czy chodzi o drugą stronę 
placu rynkowego, czy też o drugą stronę budynku (w świątyni Jowisza oddawano 
cześć także Junonie i Minerwie i składano im ofiary). A może po prostu Kraszewski 
niewłaściwie identyfikuje – choć zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy – patrona 
świątyni, usytuowanej po zachodniej stronie Forum? Obecnie uznaje się, że była 
ona poświęcona Apollinowi.

Na północ od Forum, ściślej: dwie przecznice w górę – oczywiście, Kartki z po-
dróży nie notują położenia – znajduje się tzw. Dom Pansy czy, jak się obecnie 
przyjmuje: Gnejusza Allejusza Nigidiusza Majusa, członka jednej z bogatszych 
i bardziej zasłużonych rodzin21. Świetny to przykład – jak notuje Kraszewski – nie 
tylko pompejańskiej, lecz także rzymskiej domus. Dość skrupulatny opis prowa-
dzony jest tak, aby wydobyć cechy typowe dla tego rodzaju obiektów, a nie właści-
wości przynależące temu konkretnemu domowi i wyróżniające go spośród innych. 
Nie inaczej wspomina o Willi Diomedesowej, usytuowanej poza granicą murów 
miejskich, oraz o termach. W przypadku łaźni Kraszewski sumiennie przyznaje, że 
korzysta z książki Johannesa Adolfa Overbecka (wydanej 3 lata wcześniej w Lipsku), 
dokonując przy tym stosownego wypisu22. Raz po raz relacja pisarza bywa wzbo-
gacana lub konfrontowana z literaturą przedmiotu23 – w takim samym stopniu 

19 Obecnie przyjmuje się, że budynek ten poświęcony był boginiom Concordii Auguście i Pietas 
Auguście – pod którym to mianem kryli się Tyberiusz i Liwia. Pałac Eumachii zaś nazywany jest 
obecnie Gmachem Eumachii, która była kapłanką pompejańską. Zob. B e a r d, op. cit., s. 254–255 n.

20 Był to cały kompleks architektoniczny, do którego należy zaliczyć przedsionek (chalcidicum), portyk 
(nie pojawia się w relacji pisarza), krużganek (crypta) oraz folusz (fullonica), będący miejscem 
przetwarzania i zarazem sprzedaży wełny. Niegdyś przyjmowano, iż posąg kapłanki wznieśli właśnie 
folusznicy. Obecnie uznaje się, że Eumachia wystawiła budowlę, aby wspomóc w ten sposób karierę 
swego syna. Zob. ibidem, s. 255.

21 Zob. ibidem, s. 134.
22 J. A. O v e r b e c k, Pompeii. Leipzig 1855. Johannes Adolf O v e r b e c k  (1826–1895) był znanym 

niemieckim archeologiem i historykiem sztuki, który prowadził prace wykopaliskowe na terenie 
Herkulanum i Pompei. Wykładał na Uniwersytecie w Lipsku, ale także pomagał w kierowaniu 
Instytutem Archeologii w Berlinie w latach 1874–1895. Interesowała go głównie kultura i sztuka 
starożytnej Grecji; z tej dziedziny ogłosił sporo istotnych prac naukowych, m.in. Geschichte der 
griechischen Plastik (t. 1–2. Leipzig 1857–1858).

23 Kraszewskiemu chyba nie było znane przełomowe dzieło dotyczące dziejów badań w Pompejach, 
3-tomowe Pompeianarum antiquitatum historia (Neapoli 1860–1864), którego autorem był G. F i o-
r e l l i. Przygotował on też naukową i systemową metodę prowadzenia wykopalisk na tym terenie 
(przed nim prace były dość chaotyczne). W tamtym czasie istniała już ogromna liczba rozpraw 
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korzystał Kraszewski z własnych notatek, jak i z rozlicznych kompendiów, co spra-
wiło, że w Kartkach z podróży zanotowanych jest w istocie kilka wojaży: zarówno 
te realne, jak i wirtualne, powtarzające wcześniejsze itinerarium już w przestrzeni 
notatek i książek, w zaciszu biblioteczno-gabinetowym24.

Uderza w relacji Kraszewskiego brak ruchu narratora-podróżnika, co sprawia, 
że z przestrzeni znikają linie dróg i punkty orientacyjne, a wędrówka zatraca swój 
spodziewany porządek i sens. Brak potrzeby poszukiwania czy choćby sugerowania 
istnienia centrum symbolicznego – miejsca stanowiącego arche miasta, mogącego 
organizować wymieniane wcześniej entropie – wskazywałby, że mamy do czynienia 
z flâneurem, który karmi się naocznością i w równym stopniu przyswaja sobie do-
stępną sobie wiedzę, by obie te sfery spożytkować później w swojej relacji25. Zapew-
ne postawa ta nie była zupełnie obca Kraszewskiemu przemierzającemu ulice 
Pompejów, równocześnie jednak rozliczne miejskie eksploracje pisarza, co dowodnie 
pokazują inne fragmenty Kartek z podróży, ale także pamiętnikowo-dziennikowe 
wspomnienia z wędrówek krajowych czy wojażu odeskiego, niemal zawsze miały 
ściśle określony cel: najczęściej był on związany z odkrywaniem głębokiego znacze-
nia odwiedzanych miejsc, rozpoznawaniem ich historyczno-kulturowego i aktual-
nego oblicza.

W jakimś sensie Kraszewski przewartościowuje przestrzeń Pompejów, a jego 
wędrówka redukuje ideę przestrzeni usytuowanej do tego stopnia centralnie, że 
rzymskie pojęcie umbilicus, stanowiące podstawę lokacji miejskich opartą na topo-
grafii i symbolice geometrycznej, przestaje istnieć26. Rozproszenie miejsc, ciasnota 

naukowych poświęconych Pompejom i Herkulanum, jak choćby 4-tomowe Les Ruines de Pompéi 
(Paris 1812–1838) F. M a z o i s.

24 Istotnym źródłem wiedzy dla Kraszewskiego była także jego wizyta – opisana zresztą we 
wcześniejszych rozdziałach Kartek z podróży – w neapolitańskim Museo Reale Borbonico (pod tą 
nazwą od r. 1816), które istniało jako rodzaj królewskiej galerii ze starożytnościami i malowidłami 
od 1750 roku. Znajdowały się tu liczne przedmioty pochodzące z wykopalisk prowadzonych 
w Herkulanum, Pompejach, Stabii i Kumach. Później muzeum przemianowano na Museo Nazionale.

25 Zob. 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. 461–501.

26 R. S e n n e t t  (Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Przeł. M. K o n i k o w s k a. 
Gdańsk 1996, s. 90) pisze: „Chcąc stworzyć miasto [...] Rzymianie najpierw wyznaczali punkt 
zwany umbilicus – środek, odpowiednik pępka u człowieka. Ów pępek miasta był dla projektantów 
podstawą wszelkich dalszych obliczeń i pomiarów. Umbilicus znajduje się również na podłodze 
Panteonu. Przy grze w szachy albo w warcaby środkowe pole ma ogromne znaczenie strategiczne 
i tak też jest w Panteonie: centralny kwadrat posadzki leży dokładnie pod okrągłym »okiem« w ko-
pule, pod okiem z widokiem na niebo”. I dalej jeszcze autor dodaje: „Właśnie obserwując niebo, 
projektanci ustalali umbilicus miasta. Szlak słońca najwyraźniej dzielił sklepienie niebieskie na 
połowy; ruch gwiazd nocą kreślił drugą linię podziału, prostopadłą do tamtej dziennej, niebiosa 
więc składały się z czterech części. Żeby założyć miasto, szukało się na ziemi miejsca położonego 
dokładnie pod punktem, gdzie się stykały te ćwiartki, zupełnie jakby na ziemię rzutowało się mapę 
nieba. Znając już środek, urbaniści mogli wyznaczyć skraj miasta. Orano tam bruzdę zwaną pome-
rium – świętą granicę. Naruszyć pomerium, pisał Liwiusz, to jak okaleczyć ciało człowieka, zbytnio 
je rozciągając. Po określeniu środka i granic wytyczano dwie główne ulice, tak żeby się przecięły 
pod kątem prostym w umbilicus. Nazywały się decumanus maximus i cardo maximus. Tym sposobem 
powstawały symetryczne ćwiartki; następnie każdą dzieliło się na cztery. Teraz miasto miało 
szesnaście sektorów. Dzielono je dalej, aż wyglądało niczym posadzka Panteonu”. 
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uliczna, wrażenia natłoku i zagubienia prowadzą nas wprost do skojarzeń związa-
nych z błędnikiem i labiryntowymi zmaganiami wędrowca27.

Ta perspektywa nie do końca przekonuje. Narratorowi obce jest przede wszyst-
kim poczucie niepewności i wrogości otaczającego go świata, więcej: narrator za-
chowuje się tak, jakby miejsca, które przemierza, były mu dobrze znane. To po 
pierwsze. I po drugie: trudno tu mówić, podobnie jak w wędrówkach usytuowanych 
labiryntowo, że mamy do czynienia z nadmiarem przestrzeni, z zagubieniem, bra-
kiem pewności i natłokiem wrażeń zewnętrznych. Pamiętamy przecież, iż Kraszew-
ski z pełnym rozmysłem dokonuje selekcji – opisuje tylko wybrane obiekty. Można 
także mówić o radykalnym ograniczaniu elementów świata przedstawionego28. 
W konsekwencji przestrzeń gdzieś ginie, ulega rozproszeniu, co prawdopodobnie 
ma związek z faktem, że Pompeje to miasto umarłych. Elementy tego świata pod-
legają typizacji, a nie indywidualizacji – oto bowiem opisy, nawet jeśli dotyczą 
określonych obiektów, prowadzone są w taki sposób, aby uwypuklić ich funkcje 
i wartości. Gdy czytamy na temat wspomnianego wcześniej Domu Pansy, otrzymu-
jemy raczej wizję modelową rzymskiej domus, a nie konkretnego domu. Z podobną 
sytuacją mamy do czynienia przy opisie łaźni, świątyń, forum, tzw. bazyliki czy 
amfiteatru. Stąd na początku rozdziału 15 pojawia się dość znamienna wątpliwość, 
wyrażona już ex post:

Wszystko to razem wzięte, niestety, da jakiekolwiek pojęcie o starożytnym świecie, ale o Pompei...? 
Nie wiem. [K-2 176]

Pompeje są dla Kraszewskiego głównie miastem, które pozbawione zostało 
swojej wewnętrznej siły życiowej – i to bynajmniej nie w wyniku tragicznego kata-
klizmu z 79 roku. Z przestrzeni miejskiej znikły jej naturalne atrybuty – znaki 
i świadectwa życia, artefakty kultury i sztuki. Wywożono je stąd przecież, gdy tylko, 
w XVIII wieku, na wielką skalę ruszyły wykopaliska: setki, jeśli nie tysiące przed-
miotów i urządzeń związanych z życiem codziennym mieszkańców. Zasilały one 
muzea publiczne (przede wszystkim Museo Archeologico di Napoli), także kolekcje 
prywatne. Dlatego też – jak powiada pisarz:

Ją [tj. Pompeję] trzeba objąć okiem po obejrzeniu muzeów, po wyuczeniu się tego, co tu stało, co 
to dopełniało, co poufalej jeszcze zbliżało do form tego życia. [K-2 176]

 Oderwanie przedmiotów życia codziennego od ich naturalnego kontekstu, od 
naturalnego otocza przerywa ważny ciąg: wypełniają one bowiem przestrzeń nie-
powtarzalnością własną i odrębnością, ale także zawsze wchodzą w relacje ze swo-

27 Zob. np. M. T h a l m a n n, Labirynt. Przeł. A. S ą p o l i ń s k i. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3.  
– P. S a n t a r c a n g e l i, Księga labiryntu. Przeł. I. B u k o w s k i. Red. nauk. A. K r a w c z u k. 
Warszawa 1982. – M. G ł o w i ń s k i, Labirynt, przestrzeń obcości. W: Mity przebrane. Dionizos, 
Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt. Kraków 1990 (tu także obfita literatura przedmiotu). – 
M. E l i a d e, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem. Przeł. K. Ś r o d a. Warszawa 
1992. 

28 G. P o u l e t  (Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. B ł o ń s k i, M. G ł o w i ń s k i. Przedm. 
J. B ł o ń s k i. Warszawa 1977, s. 508) uważa, że jedną z istotniejszych cech labiryntu miejskiego 
jest narzucający się nadmiar przestrzeni. Specyfika ruchu w labiryncie wiąże się z niejasnymi 
i pogmatwanymi kierunkami ruchu, któremu towarzyszą rozmaite komplikacje i przeszkody.
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imi właścicielami. Mają jakąś tajemniczą, „mediumiczną” moc, pośrednicząc między 
przestrzenią wnętrza architektonicznego a człowiekiem. Dlatego wnętrze pozbawio-
ne – nazwijmy to umownie – naturalnych atrybutów może być tylko typem prze-
strzeni, uogólnioną zasadą jej organizacji, nie zaś indywidualnym, konkretnym 
obiektem, niepowtarzalnym i jedynym. Również jasno i wyraźnie widać, gdzie lo-
kuje swoje oczekiwania Kraszewski jako podróżnik i znawca sztuki, także jako 
znawca i zwolennik archeologii – zapewne jak Cyprian Norwid: „archeologii żywej”. 
W skrócie należałoby powiedzieć tak: nie mury czy też ruiny, ale ludzie interesują 
Kraszewskiego. Swoisty to paradoks, zważywszy, że o Pompeje, a nie o współczesne 
aglomeracje, jak Rzym czy Paryż, tu chodzi.

Archeologia wyobraźni

Tak opisuje Kraszewski ciasnotę ulic w starożytnych Pompejach:

Ulica jest wąska, ma wysokie, podniesione chodniki z obu stron, resztki ścian od domów ją ota-
czają. Domki te o szczupłych sklepikach i izdebkach formują skupione niby małe kwartały insulae. 
Dachów, wznioślejszych kolumn, domów wyższych nie widać całkiem, ogólna fizjognomia przedstawia 
jakby ruiny po pogorzeli. Ton murów i barwa panująca czerwona. Wszystko to zrazu wygląda pusto, 
odarte, złupione, bo co tylko w domach znajdowano, aż do obrazów malowanych na ścianach, zabiera-
no do muzeów. Powydzierano nawet posadzki. Trzeba się domyślać i stawić myślą widziane po muzeach 
sprzęty, malowania, rzeźby itp. Ciasnota uliczek, na których bruku znać jeszcze wyraźnie koleje i ślady 
kół od wozów, które parę tysięcy lat temu przesuwały się tędy – wydaje się dziwną zrazu. Niektóre z nich 
z chodnikami zajmują nie więcej czterech do pięciu łokci. Chodniki nie są jednostajne, przynajmniej co 
do materiału, każdy miał prawo, a może i obowiązek utrzymywania ich i wedle zamożności a smaku 
murował je i wykładał kamieniami, marmurem, a nawet mozaiką grubą. Ponieważ w czasie wielkiej 
ulewy, tak samo jak dziś w Neapolu, woda płynęła strumieniami po ciasnych uliczkach, gdzieniegdzie 
widać kamienie wyższe przez szerokość ulicy, dozwalające przechodzić ją nie błocąc się. Tam, gdzie szły 
koleje wozów, zostawiono próżnie. Mowy być o tym nie może nawet, ażeby się tu dwa wozy minęły; 
miejsca starczy zaledwie na jeden. Musiały więc wymijać się na placach i tam, gdzie się ulice krzyżo-
wały. Dla odpływu wody i ścieków gdzieniegdzie widać otwory do kanałów podziemnych. U zejścia się 
ulic stoją studnie pięknego kształtu. [K-2 163–164]

Charakterystyczne, że autor nie rozwodzi się szczegółowo na temat wymiarów 
arterii, unika drobiazgowych opisów konstrukcji drogi, funkcji poszczególnych jej 
elementów. Miast tego dociera do nas obrazowa egzemplifikacja zasadniczej ob-
serwacji. A przy tym pusta ulica – obiektywnie przecież pusta w momencie, gdy 
widział ją Kraszewski – powoli wypełnia się przedmiotami i ludźmi, zaczyna pęcz-
nieć i huczeć od miejskiego gwaru. Tak dzieje się nieustannie w tej relacji. Uwadze 
o małej powierzchni sklepów zrazu towarzyszy rysujący się coraz wyraźniej widok 
kupujących:

Sklepiki były szczupłe, jak w ogóle wszystkie budowy, kupujący w większej liczbie wnijść nie mo-
gli, ściskali się u wystawy na chodniku, w ulicy i tam kupowali, co im było potrzeba. Ponad drzwiami 
zasuwanymi sklepów, w miejscu napisów były żywe obrazy i godła rozmaitych handlów. Amfora wywie-
szona odznaczała sklepik z winem, żarna młynarza, koza mleczarnię. Niektóre z tych znaków są dziś 
niezrozumiałe. W izdebkach tych poznajdowano mnóstwo drobnych przedmiotów z brązu, z żelaza, 
z kamienia, które stanowią zbiór jedyny w swoim rodzaju. Życie wygodne i zbytek wymagały już wówczas 
mnóstwa wyrobów podobnych dzisiejszym, których się często ani spodziewano znaleźć w małym mia-
steczku owej epoki. Rękodzielników, artystów, przemysłowców wszelkiego rodzaju, jakich ślad tu pozo-
stał, zliczyć niepodobna.
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Mamy tu kowalów, ślusarzy, ceglarzy, cyrulików, mydlarzy, przekupników wonności i balsamistów 
do namaszczania ciał umarłych; apteki, lekarzów (ciekawe narzędzia chirurgiczne), złotników którym 
dzisiejsi przynajmniej smakiem nie dorównują, malarzy, rzeźbiarzy; folusze, farbiarnie itd. Domyślają 
się, że w sklepach wielu, których przeznaczenia odkryć nie umiano, sprzedawano różne zapasy żywno-
ści. U jednego z przekupniów oliwy sklep nader wytworny przybrany był pięknymi marmurowymi pły-
tami, a w naczyniach niektórych stały oliwki, które się do dziś dnia zachowały. W termopolach sprze-
dawano różne napoje chłodzące i rozgrzewające: wino gotowane korzenne, słodzone, wodę zaprawną 
sokami itp. [K-2 164]

Gdy pisarz zahaczy o szynk Fortunata, nie będzie się skupiał na tym, co pozo-
stało z bryły i murów tego budynku, na wyglądzie jego ruin, ale wydobędzie taki 
szczegół, który unaoczni nam to miejsce w czasach, gdy tętniło ono życiem. Oto 
zatem mamy „murowany stół, na którym stały czasza i naczynia [...]”, i do dziś są 
widoczne „plamy od nich lepkie, jak po dzisiejszych szynkach” (K-2 164). Jeśli 
nawet Kraszewski przenosi uwagę na ruiny pomieszczeń, to stara się rekonstruować 
w wyobraźni pierwotny ich wygląd i określać zawartość ich wyposażenia. Dobrym 
przykładem działania tej wyobraźni archeologicznej może być opis pompejańskich 
łaźni publicznych. Oto widok na caldarium:

Jest to sala długa, w której końcu jednym podwyższona studnia, z drugiego kwadratowa sadzaw-
ka. Łaźnią stanowi środek. Para napełniała ją buchając ze stropu i ścian przyozdobionych prostym 
rowkowaniem. Kwadratowa sadzawka pełną była wody ogrzanej; okładziny marmurowe i stopień do 
siadania ją otaczały, naczynie marmurowe podobne do studzienki (labrum) służyło do obmywania się 
po łaźni wodą zaledwie letnią, która wydawała się prawie chłodna. Odważniejsi rzucali się, wychodząc, 
wprost do zimnej. Na tym nie kończyła się jeszcze łaźnia, gdyż po niej, jak dziś na Wschodzie, łaziennik 
wyciągał członki, szorował skórę, wycierał, a na ostatek namaszczał ciało olejami wonnymi z mirrą, 
nardem, cynamonem, co musiało nieboszczyków Rzymian tak czynić nieznośnymi jak pewnego subiek-
ta aptekarskiego, pamiętnego mi na wieki zapachem cynamonowym wąsów swoich! Rozmaitych maści 
używanych przez Rzymian, a przeznaczonych szczególniej do nacierania piersi, rąk, włosów, kolan, nóg, 
wyliczyć trudno. Wierzono w specyficzne ich działanie właśnie na te, a nie inne ciała części. Kosztowne 
to były pachnidła. [K-2 174–175]

Przede wszystkim narrator jednoznacznie kształtuje swoją wypowiedź na pod-
stawie wiedzy naocznej, i to bezpośrednio danej, a zatem odczuwanej jako sytuacja 
w teraźniejszości. Pozwala sobie nawet na angażowanie naszego zmysłu powonie-
nia, co silniej ukonkretnia realność i bezpośredniość wizji. Rzeczywisty wygląd 
miejsc, które oglądał Kraszewski, schodzi na odległy plan. Dlatego też w całej 
relacji uderza przesunięcie punktu ciężkości z obiektywnego istnienia przedmiotów, 
czyli niezależnego od relacjonującego, ku ich istnieniu czysto subiektywnemu, 
nieomal fikcjonalnemu, co w zestawieniu z charakterem przekazu – „kartkami 
z podróży” – musi budzić przynajmniej zastanowienie. Jeśli zaś porównamy opisy 
Pompejów z innymi opisami tej samej wędrówki, choćby z Wenecji, Florencji czy 
z Rzymu, wyjdzie na to, że interesujący nas przypadek jest wyjątkowy. Ale też 
prowokujący. Prowokujący do pytań zasadniczych. Kraszewskiego nie zajmuje 
aktualny stan miasta, a więc, by tak rzec: jego ruinalna substancja. Było nie było 
– wówczas dość ważny przedmiot rozlicznych dyskusji na łamach prasy, książek 
archeologicznych, także sporów akademickich. Nie interesuje autora Kartek z po-
dróży też stan wykopalisk – choć nie omieszkał opisać pokrótce ich burzliwej 
i długiej historii. Obce mu są również wizje romantyczne, przepełnione aurą ta-
jemniczości, nasycone teatralnymi gestami i apokaliptycznym obrazowaniem, 
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zatrudnionymi w służbie historiozofii. Gdzie zatem lokuje się podróżnicza wrażli-
wość Kraszewskiego? Za czym podąża jego wyobraźnia artystyczna i dokąd pro-
wadzi go instynkt deskryptora?

Napis – przestrzeń wciąż żywa

Są znakiem rozpoznawczym pompejańskich budowli, świadectwem i śladem daw-
nej ludzkiej obecności: wskazują dobitnie, że w kikutach domostw prywatnych 
oraz budynków publicznych tętniło niegdyś życie, że place wypełniały się ludzkim 
gwarem. Napisy – bo o nich tu, rzecz jasna, mowa – mają ogromną siłę wyrazu. 
Przyciągają uwagę każdego, kto przemieszcza się wśród ruin i zgliszcz miasta. 
Sprawiają, iż mury – zimne, pokruszone przez kataklizm i czas – w przedziwny 
sposób ożywają, ba: tętnią wręcz jakimś tajemniczym pulsem, zarazem nadając 
przestrzeni znamię niezwykłej aktywności. Wobec braku przedmiotów, które wy-
pełniały pomieszczenia Pompejów, to napisy pobudzają wyobraźnię i stanowią 
o antropologicznym charakterze tego miejsca. Mur z napisem i mur bez napisu to 
dla Kraszewskiego dwie zupełnie odmienne przestrzenie, choć przecież materiało-
wo i substancjalnie nie zmienione. Autor poświęca sporo czasu i uwagi w swojej 
relacji właśnie napisom. Mają one różną tematykę i wartość, długość i przezna-
czenie: niektóre są praktyczne, inne znów krotochwilne, jeszcze zaś inne mają 
charakter erotyczny, a nawet obsceniczny. Przy tym pisarz żywo i z zainteresowa-
niem je komentuje. Oto np. jeden z miłosnych wierszyków opatruje dość znamien-
nym objaśnieniem:

Pierwszy wiersz jest dość ładny (Zdrów bądź, ktokolwiek kochasz, giń, kto w miłość skąpy!), ostat-
ni dowodzi, że rzymskie Marcje podejrzewane być mogły o miłość podłego kruszcu. [K-2 167]

Komentuje też fragmenty z Tibulla i Owidiusza, Wergiliusza i Propercjusza, 
wyróżniające się często tym, że są „popsute”29. W tym bogactwie przejawów życia 
i ludzkiej aktywności nie brak gier słownych i rebusów, także zagadek, ogłoszeń (np. 
o wynajęciu domu), przestróg, szyldów sklepowych, szyldów wyborczych, form bli-
skich graffiti – a zatem wprowadzających element malarski, plastyczny, często 
również łączący się ze słowem – no i, oczywiście, rachunków kupieckich, sporzą-
dzanych na gorąco, pod wpływem transakcyjnej chwili; wreszcie utrwalone są na 
ścianach – co dziwaczne z naszego punktu widzenia – takie wydarzenia, jak naro-
dziny osła. Gdzie indziej na setki lat uwieczniono z kolei fakt, że ktoś właśnie dostał 
kataru. Rozrzut tematyczny – jak widać – dość spory, a specyfika i funkcja tych 
napisów nie wyznaczają sobie szczególnych barier czy granic. Pomysłowość owych 

29 Niesłuszną i jednostronną krytykę Kraszewskiego co do poprawności zapisów pompejańskich 
murali usprawiedliwia dość ubogi wówczas stan badań nad historią łaciny. Dziś wskazuje się, że 
w Pompejach oprócz łaciny posługiwano się także językiem oskijskim i greckim, co miało zapewne 
wpływ na jakość owych archeologicznych zapisów. Poza tym wiele do życzenia pozostawiał stan 
świadomości lingwistycznej mieszkańców miast usytuowanych z dala od stolicy. Zob. H. M y- 
ś l i w i e c, Latinitas „Bompeiiana”, czyli o pompejańskiej łacinie potocznej. „Acta Universitatis Wra-
tislaviensis. Antiquitas” t. 11 (1984).
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skryptorów publicznych musiała zatem być ogromna. Murale – bardzo różnie zresz-
tą wykonywane (są wśród nich także mozaiki) – zmieniają charakter ocalałych 
większych lub mniejszych fragmentów: domów, budynków publicznych, większych 
lub mniejszych zespołów architektonicznych. Niesione przez nie treści sprawiają, że 
ocalałe części i elementy domów przestają być anonimowe i martwe. Odkrycie na-
pisów w Pompejach miało dla Kraszewskiego kapitalne znaczenie: uobecnieni zo-
stali bowiem anonimowi autorzy, a nawet więcej – przestawali oni być anonimowi. 
Napis stanowił rodzaj sygnatury, był jak imię osoby ją składającej, a co za tym idzie 
– paradoksalnie – wydobywał z martwej i naznaczonej piętnem kataklizmu prze-
strzeni ślad życia, i to w ogromnej liczbie jego przejawów, przydzielał aktywności 
ludzkiej niewielkie i dość błahe role, choć wobec tragedii wulkanicznej te gesty 
nabierały cech heroicznych. Kraszewski powiada: „Brzmią one [tj. napisy] jakby 
wczorajszy wykrzyknik, tkwi w nich niedogasła iskierka jakaś, ale wkoło popioły” 
(K-2 181). W obliczu zagłady każdy element zyskuje wielkie znaczenie. Błędy czy 
językowe niedociągnięcia, o których wspomina autor Kartek z podróży tak ochoczo, 
stają się w jego relacji żywym obrazem ludzkiej aktywności, przejawem autentycz-
ności i aktualności tego, co minione. Tytułem przykładu sięgnijmy po nieco dłuższy 
cytat:

Następne wiersze, niepoprawnie spisane z obłamków Owidiusza i Tibulla w ścianach bazyliki, dały 
powód do różnych dopisków i dlatego je tu przywodziemy (nie poprawiając):

Si potest et non vis cur gaudia differs,
Spemque foves et cras usque redire jubes?
Ergo coge mori, quem sinete vivere cogis,
Manus erit certe non cruciasse boni
Quod spes eripuit spes certe reddet amanti.

„Jeżeli możesz (kochać), a nie chcesz, dlaczegóż szczęście odkładasz, nadzieją żywisz i zawsze jutro 
powracać każesz? Myśl, że ten umrze, któremu żyć każesz bez siebie. I dzięki ci będą, żeś nie męczyła 
na próżno.... i odebrana nadzieja nową nadzieją się spłaci”. 

Ktoś przeczytawszy to, dopisał też z szyderską powagą (i ortografią fantastyczną): „Qui hoc leget 
nunc quam posteae aled legat et nunquam salvos quiits supra scribict”. „Ten, kto to czytał, niech więcej 
nic już nie czyta, a temu, co pisał, niech się nigdy dobrze nie dzieje” (?). 

Trzeci, rozsądzając sprawę, potwierdził zdanie drugiego i doskrobał: „Vere dicis”. „Masz, asan, 
słuszność”. [K-2 167–168]

Na tym tle, ożywianym aktywną i zaangażowaną postawą narratora, w komen-
tarzach autorskich pojawiają się także aktualizacje. Kraszewski na ogół gospoda-
ruje nimi oszczędnie, ale gdy się już ukazują w tekście, brzmią nader wyraźnie 
i donośnie, choć – pozornie – są jedynie jakimś nawiasowym zjawiskiem. Tak 
przecież należałoby rozpatrywać skojarzenie łacińskiej maksymy „Marti omnia vota 
valent” z przypisywanymi Ottonowi von Bimarckowi (mylnie zresztą) słowami: „Ge-
walt geht vor Recht [Siła idzie przed prawem]”, albo znów mimochodem rzuconą 
uwagę: „z taką ortografią jak u nas Mickiewicz na szybach w gospodzie” (K-2 166), 
oceniającą poprawność pompejańskich ściennych „wypisów” z Horacego, Owidiusza 
czy Wergiliusza.

Kraszewski przybył do Pompejów nie po to, aby – jak robił to niedługo po nim Józef 
Kremer, skądinąd zasłużony i zacny – dokonać przewodnikowego inwentarza obiek-
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tów miejskich wydobytych w trakcie wykopalisk30. Na pewno nie to było celem tej 
podróży. W tym sensie dość znamienna wydaje się uwaga umieszczona na począt-
ku rozdziału 15 Kartek z podróży:

Ją [tj. Pompeję] trzeba objąć okiem po obejrzeniu muzeów, po wyuczeniu się tego, co tu stało, co 
to dopełniało, co poufalej jeszcze zbliżało do form tego życia. 

Inwentarz archeologiczny schodzi tu na odległy plan, choć Kraszewski umiał 
być przecież wytrawnym archeologiem31. W trakcie wizyty w Pompejach pisarz dał 
jednak pierwszeństwo przede wszystkim wyobraźni – oczywiście, wyobraźni przy-
gotowanej, wykształconej, ugruntowanej uprzednią lekturą, jakże rozległą i wielo-
wymiarową. Wyobraźnia pozwala wiedzę naoczną, bezpośredni kontakt z zabytkiem, 
podporządkować myśli i woli podróżnika-eksploratora tak, aby był w stanie wskrze-
sić świat już dawno nie istniejący – dawno umarły. Najczęściej przywoływane 
określenie Pompejów to „miasto umarłych”. Do takiej formuły odwołuje się także 
Kraszewski, choć jego relacja prowadzona jest wbrew niej, wbrew utartym i skon-
wencjonalizowanym już wówczas schematom. Pod jego piórem możemy w tej prze-
strzeni miejskiej zobaczyć tłumy przechodniów, wozy przeciskające się wzdłuż 
wąskich, bocznych uliczek, sklepikarzy i polityków, pisarzy i prostytutki, handlarzy 
i poetów, żołnierzy i gladiatorów, możnych i biednych, mędrców i głupców, starców 
i młodych, bo „życie, jak dziś jeszcze we Włoszech, upływało na ulicy i na targu” 
(K-2 176). Zaglądamy także do miejsc znacznie bardziej intymnych – domów pa-
trycjuszy, świątyń i pałaców. W końcu też Kraszewski poprowadzi nas na słynną 
ulicę Grobów, czyli usytuowany tuż za Bramą Herkulańską cmentarz pompejański. 
Nekropolie znajdowano również w innych częściach pozamiejskich, np. za Bramą 
Nolańską odkryto groby 4 lata przed przyjazdem Kraszewskiego, ale znane były 
także podobne miejsca za bramami Stabijską i Sarnusową. Wskazując na archi-
tektoniczne bogactwo sepulkralnych form, zdobienia i ocalałe malowidła, pisarz 
stara się przede wszystkim (paradoksalnie) wydobyć z nich pierwiastek życia. Nawet 
drobna wzmianka o triclinium, gdzie odbywały się uczty pogrzebowe, usytuowanym 
nieopodal niewielkiego placu, który „wedle wszelkiego prawdopodobieństwa służył 
do palenia ciał” (K-2 179), uwypukla dość nieoczekiwanie ten aspekt rzeczywistości. 
Cmentarz, będący niegdyś odrębną przestrzenią, teraz stał się niespodziewanie 

30 Takie było założenie całej włoskiej podróży J. K r e m e r a  (Podróż do Włoch. T. 4: áZ Livorno do 
Neapolu; Neapol, Pompejañ. Wyd. A. Z a w a d z k i. Wilno 1861). 

31 Zob. J. K o s t r z e w s k i, Dzieje polskich badań prehistorycznych. Poznań 1949, s. 49–52. – 
S. Ś w i e r z e w s k i: Prace naukowe J. I. Kraszewskiego w zakresie archeologii klasycznej. „Mean-
der” 1954, nr 9/10; Studia czarnomorskie J. I. Kraszewskiego w Odessie. „Archeologia” R. 6 (1954); 
Józef Ignacy Kraszewski jako archeolog. W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Jw., R. 12 (1961). – 
J. Ś l i w a, Czarnomorska wyprawa Józefa Ignacego Kraszewskiego. „Alma Mater” (Kraków) 2003, 
nr 53. Ostatni z wymienionych autorów powiada: „Jak stwierdził już przed laty profesor Józef 
Kostrzewski, zawdzięczamy Kraszewskiemu pierwszy szczegółowy zarys pradziejów Polski 
i słowiańszczyzny, zawarty w dziele Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześ- 
cijańskiej, opublikowanym w Wilnie w roku 1860. Dzięki zestawieniu wszystkich dotychczas znanych 
znalezisk i opracowaniu całej dostępnej literatury książka Kraszewskiego stała się niezbędna dla 
wszystkich zajmujących się czasami przedhistorycznymi Polski i krajów sąsiednich i przyczyniła 
się też znacznie do rozbudzenia zainteresowania znaleziskami pradziejowymi” (s. 20).
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częścią właściwego miasta, zmienionego po kataklizmie w wielki grobowiec, „z któ-
rego żaden głos nie wyjdzie, po którym milczenie zostało z tylu żywotów ludzkich, 
tylu prac, cierpień, zabiegów tylu istnień bez śladu i wieści, bez dziejów [...]” 
(K-2 181). Grób tysięcy osób i zarazem utrwalone na wieki w ziemi oraz w kamieniu 
świadectwo energii oraz aktywności twórczej mieszkańców Pompejów. Taki obraz 
wyłaniający się z relacji musi rodzić pytanie o wizję dziejów. Kraszewski jednoznacz-
nie opowiada się po stronie tych, którzy poszukują – jak powiadał Norwid – jej 
„części żywotnej”32, czyli pozwalają odsłonić rzeczywisty obraz człowieka przeszło-
ści, zrozumieć go w sensie antropologicznym i socjologicznym. Ta zdolność herme-
neutyczna, którą bez wątpienia Kraszewski dzielił z twórcą Quidama, stanowi re-
akcję na poznawczą metodologię historyczną – silnie zaznaczającą swe istnienie 
właśnie od połowy XIX wieku – zawężającą epistemologiczne pole obserwacji do 
suchego, niemal buchalterskiego inwentarza wydobytych na światło dzienne arte-
faktów.

A b s t r a c t

PIOTR CHLEBOWSKI John Paul II Catholic University of Lublin

TOWN OF DEATH AN EPISODE FROM KRASZEWSKI’S ITALIAN CAMPAIGN

The article refers to a brief episode connected with Józef Ignacy Kraszewski’s trip to Italy contained in 
his Kartki z podróży. 1858–1864 (Notes from Travels. 1858–1864), namely to Pompeii. Pompeii was 
a place of numerous romantic travels which explored the faces of the fall of the civilisation and passing 
of human achievements. Kraszewski did not make it a secret that it was Pompeii, alongside to monu-
ments of the first centuries of Christianity, that became the central point on the trace of his grand tour. 
Significant here is the fact that for Kraszewski this type of epistemological behaviour, marked by vorac-
ity, makes room for a gesture of choice and a consciously deep reflection which, paradoxically, in a great 
cemetery seeks for tracks of life and old splendour as well as active creation.

32 C. N o r w i d, Poematy. 1. Oprac. S. S a w i c k i, A. C e d r o. Lublin 2009, s. 356. Dzieła wszystkie. 
T. 3.
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ALEKSANDRA CHOMIUK Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

BIO/GEO/GRAFIA JAKO AUTOKREACJA O SIENKIEWICZU W AMERYCE*

Uczuł się jednak wtedy Henryk Sienkiewicz zmęczonym zwy-
kłą codzienną pracą dziennikarską. Poczuł, że mu za ciasno 
w Warszawie. Skrzydła orła rwały się do lotu. Zdolności potrzebo-
wały rozrostu. Że zaś podróże są dla takich geniuszów znakomitą 
szkołą, uczą patrzeć i odczuwać, wzbogacają umysł, serce i wy-
obraźnię, więc w lutym r. 1876 [...] jedzie do Ameryki1.

W latach 1876–1878 Sienkiewicz odbył podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Wyprawa ta, wiązana przez badaczy z zasadniczym przełomem literackim, 
po którym powrót pisarza do warszawskich kolein wyrobniczej pracy dziennikarskiej 
nie był już możliwy, jest również postrzegana jako najważniejsza z perspektywy 
całej jego biografii twórczej. Dokumentarnym utrwaleniem lat spędzonych w Nowym 
Świecie były dwa typy wypowiedzi: prywatna korespondencja2 i relacje oficjalne, 
znane czytelnikom jako Listy z podróży do Ameryki3. 

* Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr DEC-2012/06/A/HS2/00252 zaty-
tułowanego Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. 
Recepcja i nowe odczytania, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

1 S. A. B o l e ś c i c - K o z ł o w s k i, Henryk Sienkiewicz i ród jego. Studium heraldyczno-genealogicz-
ne. Warszawa [1917], s. 32.

2 Chodzi tu o dwa cykle korespondencji, pierwszy adresowany do J. Horaina, osiadłego w Kalifornii 
polskiego pisarza i dziennikarza, drugi do E. Lea, redaktora „Gazety Polskiej”, finansującej wyjazd 
Litwosa do Ameryki, a także o pojedynczy list, którego odbiorcą był D. Zgliński, bliski znajomy 
H. Sienkiewicza z czasów jego warszawskiej działalności publicystycznej.

 Do wspomnianej korespondencji zamieszczonej w edycji Listów H. S i e n k i e w i c z a  odsyłam 
skrótami: SH = listy do J. Horaina (t. 1, cz. 2. Wstęp i biogramy adresatów napisał J. K r z y ż a-
n o w s k i. Oprac., przypisy M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 1977); SL = listy do E. Lea (t. 3, cz. 1. 
Oprac., wstęp, przypisy M. B o k s z c z a n i n  á2007ñ); SZ = listy do D. Zglińskiego (t. 5, cz. 2 
á2009ñ). Liczby po skrótach oznaczają stronice.

3 Listy z podróży do Ameryki to zbiorcza nazwa szkiców amerykańskich H. S i e n k i e w i c z a, 
obejmują cych relacje o charakterze sprawozdawczym, korespondencje okolicznościowe, wypowie-
dzi felietonowe oraz syntezy monograficzne dotyczące różnych aspektów życia mieszkańców Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Większość z nich opublikowana została na łamach „Gazety 
Polskiej”, część możemy odnaleźć również w „Kurierze Codziennym”, „Przeglądzie Tygodniowym”, 
„Gazecie Handlowej”, „Przewodniku Naukowym i Literackim”. Pierwsze wydanie książkowe, nie 
obejmujące jednak wszystkich tekstów, znajduje się w drugim tomie Pism H. S i e n k i e w i c z a 
w wydaniu Gebethnera i Wolffa z 1880 roku. Skrótem SP-1 i SP-2 odsyłam do tomów z edycji, 
z której korzystam w artykule: H. S i e n k i e w i c z, Listy z podróży do Ameryki. T. 1–2. W: Dzieła. 
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zapiski drukowane w prasie były już wielokrotnie przedmiotem analiz prowa-
dzących w kilku kierunkach. Jedno z ujęć wiodło ku obrazowi ameryki i ameryka-
nów, kolejne ku formule gatunkowej tego pisarstwa, sytuującego się między daw-
niejszą autobiograficzną tradycją „podróży” a nowszą konwencją reporterską, 
jeszcze inne łączyło się z dowartościowywaniem owej reporterskości pod względem 
artystycznym lub też z poszukiwaniem literackiego zmyślenia w tym, co na pozór 
czysto dokumentarne4. Jeśli natomiast chodzi o potencjał poznawczy listów pry-
watnych, to mimo iż były one udostępniane w większym wyborze sukcesywnie od 
lat pięćdziesiątych XX wieku5, nie zostały, jak dotąd, w pełni wykorzystane przez 
badaczy twórczości i biografii pisarza6.

w ramach niniejszej lektury obu typów korespondencji autora Szkiców węglem 
nie chcę wracać do pytań, na które odpowiedź padała już wielokrotnie. użyta tu 
formuła bio/geo/grafii na pierwszy plan wysuwa zagadnienia odnoszące się do 
metod łączenia dwu tematów w dyskursie Sienkiewicza o ameryce: tożsamościo-
wego oraz geograficznego7. w zaproponowanym ujęciu relacji między człowiekiem 

t. 41–42. wyd. zbiorowe pod red. J. k r z y ż a n o w s k i e g o. warszawa 1950. pierwsza liczba – po 
łączniku, oznacza tom, następne stronice. w edycji tej znajduje się informacja o czasopiśmiennych 
pierwodrukach poszczególnych szkiców.

4 zob. m.in. z. N a j d e r, O „Listach z podróży” do Ameryki Henryka Sienkiewicza. „pamiętnik Lite-
racki” 1955, z. 1. – S. S a n d l e r, Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza. warszawa 1967. – 
t. B u j n i c k i, Temat amerykański. w: Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza. kraków 
1968, s. 270. – w. P i e k a r s k a, O drodze w „Listach z podróży do Ameryki” Litwosa. w zb.: 
Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja. Red. L. L u d o r o w s k i. Lublin 1991. – J. R. k r z y- 
ż a n o w s k i: Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”? „pamiętnik Literacki” 1996, z. 4; Na 
kalifornijskim szlaku Sienkiewicza. Jw., 2003, z. 2; Sienkiewicz, generał Custer i Indianie. Jw., 
2015, z. 2. – E. W r ó b e l, Wieloaspektowość gatunkowa „Listów z podróży do Ameryki”. w zb.: 
Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Częstochowie, 5–7 maja 1996 r. Red. z. p r z y b y ł a. Częstochowa–kraków 1996. – 
w. o l k u s z, Refleksy myśli indyjskiej w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza. 
„Ruch Literacki” 1997, z. 2. – H. p a r a f i a n o w i c z, Ameryka i Amerykanie w świetle „Listów 
z podróży” Henryka Sienkiewicza. „Studia podlaskie” t. 13 (2003). – J. S z t a c h e l s k a, „Listy 
z podróży do Ameryki” a dziewiętnastowieczne korzenie polskiego reportażu. w: Czar i zaklęcie 
Sienkiewicza. Studia i szkice. Białystok 2003.  – M. R ó ł k o w s k a, Sienkiewiczowski szok kultu-
rowy, czyli o amerykańskich zwyczajach sprzed ponad stu lat. „Media, kultura, komunikacja 
Społeczna. zeszyty Naukowe instytutu Dziennikarstwa i komunikacji Społecznej uwM” nr 2 (2006). 
– w. t o m a s i k, Sienkiewicza descensus ad inferos. w: Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze 
polskiej. wrocław 2007. 

5 pierwszej znaczącej liczebnie edycji listów Litwosa dokonał J. k r z y ż a n o w s k i  – H. S i e n k i e-
w i c z, Korespondencja. t. 1–2. w: Dzieła. t. 55–56 (1951).

6 Dopiero w ostatnich latach zaczęły powstawać prace łączące badania nad spuścizną literacką 
Sienkiewicza i nad związanymi z nim dokumentami osobistymi. w takich ujęciach prywatne listy 
autora Krzyżaków stają się np. materiałem przydatnym do rekonstrukcji jego światopoglądu. 
wymieńmy tu chociażby S z t a c h e l s k i e j  Czar i zaklęcie Sienkiewicza, R. k o z i o ł k a  Ciała 
Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy (wyd. 2. katowice 2010) oraz M. G l o g e r a  Sienkiewicza 
nowoczesnego (Bydgoszcz 2010). Jeśli natomiast chodzi o biografistykę, to na uwagę w kontekście 
podróży do ameryki zasługuje Żywot Sienkiewicza (warszawa 1989) J. S z c z u b l e w s k i e g o. 
autor dzieła, komponujący je z ułomków różnych wypowiedzi pisarza i o pisarzu, cytował zarówno 
fragmenty jego już opublikowanych prywatnych listów, jak i – dzięki pomocy Bokszczanin – wyko-
rzystał dokumenty dopiero przygotowywane do edycji. 

7 odwołuję się tu do pojęcia wprowadzonego przez E. R y b i c k ą  (Auto/bio/geo/grafie. „Białostockie 
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a miejscem pierwszeństwo oddaję utrwalonemu w zapiskach o przygodach na 
obcym lądzie konstruktowi autobiograficznemu, podporządkowując mu sposoby 
ukazania kształtu owego lądu i dociekania dotyczące jego istoty. 

Jest to problem ważny ze względu na dość swobodny – w amerykańskim dys-
kursie Sienkiewicza – stosunek zarówno do współrzędnych, jak i do cech przywo-
ływanej przestrzeni. Przyjęta w artykule perspektywa badawcza każe więc nie 
tylko patrzeć na jego wypowiedzi przez pryzmat opisu geograficznych realiów, ale 
i widzieć w nich rodzaj tożsamościowego autoprojektu. Nie zyskuje on tu jednak 
wymiaru aż tak monumentalnego, jak chciałby tego zacytowany na początku ar-
tykułu Stanisław Aleksander Boleścic-Kozłowski. Rekonstruuję bowiem ów projekt 
nie w odniesieniu do całości biografii twórczej, lecz na tle zmiennych i doraźnych 
planów dających się wyczytać z poszczególnych, oficjalnych i nieoficjalnych kore-
spondencji, swobodnie łączących pakt faktograficzny z fikcjotwórstwem. 

O usytuowaniu Listów z podróży do Ameryki na pograniczu geografii i litera-
tury kilkakrotnie już wspominano w kontekście związanych z nimi fikcji autorskich. 
Asumpt do tego dał przecież sam Litwos anonsujący w prywatnej korespondencji: 

opisy stepów, niedźwiedzi, bizonów, polowań i wypadków, które mu się przytrafiły, słowem, cały romans, 
w którym prócz osnowy geograficznej i przyrodniczej wszystko jest zmyślone – a tylko pewnymi pozo-
rami prawdy ozdobne. [SH 357]

Na owe niezgodności, dotykające jednak nie tylko przygód, ale również „osnowy”, 
wskazywał np. Wiktor Kwast weryfikujący geograficzne i botaniczne realia opisu 
wyprawy Litwosa na pustynię Mohave8. Również Wojciech Tomasik w stosunku do 
notatek z Anglii, otwierających amerykański cykl, zasugerował wpływ „źródła ob-
razowania innego niż indywidualne doświadczenie”9, podkreślając przy tym praw-
dopodobne zakorzenienie obrazu londyńskich realiów we wcześniejszych tekstach 
o tym mieście, np. w Wieczorach nad Tamizą Władysława Maleszewskiego, w ilu-
stracjach Gustave’a Doré dopełniających wydaną w roku 1868 pracę Blancharda 
Jerrolda London. A Pilgrimage, wreszcie w angielskich przewodnikach, takich jak 
popularny w latach siedemdziesiątych XIX wieku Black’s Guide to England and 
Wales. Do sienkiewiczologii problem literackiej kreacji w korespondencji Litwosa 
najwyraziściej jednak wprowadził Jerzy R. Krzyżanowski, który zakwestionował 
prawdziwość całego obszernego epizodu dotyczącego myśliwskiej przygody pisarza 
w Wyoming jesienią 187710. 

Poszukiwanie cech poznawanej rzeczywistości w tekstach powstałych pod 
wpływem wyprawy do Stanów Zjednoczonych musi więc się odbywać nie tylko 
w powiązaniu z wymiarem geograficznym Nowego Świata, czekającego na „odkrycie” 
przez polskiego autora, ale i z uwzględnieniem wpisanej przecież w gatunek „po-
dróży” specyfiki „innej przestrzeni”, rozciągniętej dla jej eksploratora między świa-

Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4, s. 23), która pisze m.in.: „Specyfika auto/bio/geo/gra- 
fii wynika z przesunięcia uwagi z osi czasu i temporalnych wymiarów autonarracji na geograficzne 
ramy opowieści o sobie”. 

  8 W. K w a s t, Szukam umarłego lasu. „Wiadomości” (Londyn) 1971, nr 27/28, z 4–11 VII.
  9 T o m a s i k, op. cit., s. 39.
10 J. R. K r z y ż a n o w s k i, Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”?
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domą siebie iluzyjnością a skrywaną kompensacyjnością11. Parafrazując tu znaną 
formułę Edwarda H. Carra dotyczącą pisania historii, można by więc powiedzieć, 
że kiedy zaczynamy się zajmować auto/biografią, naszą pierwszą troską powinny 
być nie fakty, lecz ich rejestrator12.

Pytanie o powody wyjazdu Litwosa do Ameryki zaprzątało wielu czytelników jego 
korespondencji publicystycznej. Mało kogo zadowalała kpiąco-ironiczna wypowiedź 
samego twórcy o tym, że nie było żadnego szczególnego celu podróży, celem była 
sama podróż13. Tak więc jeśli część badaczy wypełniała ową motywację informa-
cjami o rozczarowaniu wobec programu pozytywistów, o poczuciu ideowego osa-
motnienia, o ciasnocie warszawskich horyzontów, o coraz uciążliwszej atmosferze 
politycznej w kraju, to inni nadpisywali nad tym romansową opowieść o fascynacji 
Sienkiewicza Heleną Modrzejewską14.

Niezależnie jednak od realnej ważności owych odnajdywanych i wynajdywanych 
przyczyn wyjazdu nie można też pominąć jego, jakże nowoczesnego na tle praktyki 
innych polskich podróżników, wymiaru zawodowego. Pisarz zawarł przecież kontrakt 
z redaktorem „Gazety Polskiej” i wyjechał jako korespondent prasowy, co pozwoli-
ło całe przedsięwzięcie sfinansować. Novum nie jest tu, oczywiście, sam fakt wysy-
łania do polskich periodyków korespondencji z amerykańskiej podróży. Tak robili 
i poprzednicy autora Krzyżaków: Sygurd Wiśniowski, Julian Horain czy Krystyna 
Narbuttówna. Ich wyjazd za granicę był jednak dyktowany innymi niż dziennikarskie 
motywacjami, a drukowane teksty były nie tyle jego powodem, ile bardziej skutkiem15. 
Bez wątpienia mamy świadomość tego, iż wydawca utworów publicystycznych Li-
twosa też z pewnością nie wszystko o przyczynach jego podróży wiedział. Faktem 
jest jednak, iż Sienkiewicz dokonał tu kalkulacji finansowej opartej na merkantylnej 
wycenie swoich przyszłych prac, uznając, że mogą mu one dać utrzymanie w Ame-
ryce. Ów nurt pieniężnych rozliczeń stanowi zresztą istotny wątek korespondencji 
z Edwardem Leo. Po wielekroć pojawiają się też w listach deklaracje dotyczące chę-
ci kontynuowania podjętej wyprawy – co pozwoliłoby nadać tekstom Sienkiewicza 
wymiar korespondencji z podróży dookoła świata – a także wypowiedzi łączące po-
czątki jego całożyciowej podróżomanii właśnie ze Stanami Zjednoczonymi16.

11 O „innych przestrzeniach” pisał M. F o u c a u l t  (Inne przestrzenie. Przeł. A. R e j n i a k - M a j e w-
s k a. „Teksty Drugie” 2005, nr 6), określając w ten sposób m.in. kolonizatorskie projekty formu-
łowane przez Europejczyków w odniesieniu do obu Ameryk.

12 E. H. C a r r, Historia – czym jest? Wykłady im. George’a Macaulaya Trevelyana wygłoszone na 
uniwersytecie w Cambridge, styczeń–marzec 1961. Oprac. R. W. D a v i e s. Przeł. P. K u ś. Poznań 
1999, s. 33.

13 Tak odczytuję typowo felietonowe rozważania Sienkiewicza zawarte w pierwszym szkicu.
14 Jako istotną uznał tę motywację amerykańskiej wyprawy Sienkiewicza np. J. R. Krzyżanowski.
15 Na rozmaite przyczyny tych wyjazdów wskazuje M. R ó ł k o w s k a  w artykule Z ziem polskich za 

ocean. Podróże polskich pisarzy w II połowie XIX wieku (w zb.: Komunikowanie i komunikacja na 
ziemiach polskich w latach 1795–1918. Red. K. S t ę p n i k, M. R a j e w s k i. Lublin 2008, s. 32–33).

16 Czytamy w liście H. S i e n k i e w i c z a  do Horaina z lutego 1877 (SH 387): „Na drogę? gdzie? nie 
wiem – korespondencje wszędzie można pisać”. Litwos nadmienia w wypowiedzi z maja 1877 skie-
rowanej do Zglińskiego (SZ 592): „Kiedy wrócę – nie wiem. Może niedługo. W każdym razie nie 
inaczej, jak naokoło – przez Pacyfik i Indie”. I jeszcze fragment ze szkicu opublikowanego w „Ga-
zecie Polskiej”, w której pisarz dzieli się z czytelnikami następującą refleksją: „Za rok będę może 
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Dogłębna lektura amerykańskich zapisków ujawnia wielość stosowanych 
w nich strategii autoprezentacyjnych, m.in. tej budowanej na użytek publiczności 
gazetowej oraz realizowanej w ramach korespondencji kierowanej do znajomych. 
Zdzisław Najder podkreślał tu nawet, że prywatne listy Sienkiewicza „Stają [...] 
niekiedy wręcz w opozycji do listów publicystycznych”17. Sprawa nie jest wszakże 
na tyle prosta, aby owe odmienności miały wynikać tylko z samego przeznaczenia 
przez autora części tekstów do druku, choć, oczywiście, trudno negować wpływ 
tego czynnika na ostateczny ich kształt18. 

Bogactwo sposobów budowania sylwetki nadawcy widać bowiem również w pry-
watnych wypowiedziach Litwosa z tego okresu adresowanych do Horaina w Kali-
fornii i Lea w Warszawie. Ten pierwszy, jako znawca amerykańskich realiów, 
mogący łatwo zniszczyć wiarygodność pisarza, zostaje przez niego uprzedzony 
przed wprowadzanym do publicystyki zmyśleniem literackim: „W korespondencjach 
zaczynam bez ceremonii łżeć nie gorzej od Was, co już jest niemało – i od Wiśniow-
skiego, co jest potwornie wiele” (SH 376). Obietnica skierowana do drugiego doty-
czy czegoś wręcz przeciwnego, „wrażeń [...] z tych miejsc, które zobaczy [...]” 
(SL 445).

Interesujące, że w którymś momencie sam Sienkiewicz najprawdopodobniej 
pada ofiarą błędu, jakim było pomieszanie literackiego i życiowego trybu własnych 
wypowiedzi. W jednym z listów skierowanych do Horaina, którego wsparcie na 
amerykańskiej ziemi było dla pisarza bardzo istotne, tłumaczy się swemu adresa-
towi z jakichś zbyt dosadnych lub niezręcznych sformułowań: 

toć Wy jako literat powinniście wiedzieć, jak sądzić literata, który dla stylu, dla jakiejś metafory, meto-
nimii lub synegdoche rodzonemu ojcu łatkę przypnie. [SH 386]

I choć cała ta sprawa prawdziwej czy rzekomej obrazy Horaina przez Sienkie-
wicza nie jest już chyba możliwa do wyjaśnienia, to zacytowana wypowiedź wzmac-
nia tezę o ważności ról, w jakie wcielał się pisarz na użytek swoich różnych czytel-
ników. 

Drugi z respondentów, Leo, będący odbiorcą zarówno listów prywatnych, jak 

w Warszawie, a może w San Pablo. Podróżomania jest jak wszystkie inne nałogi. Pierwszy krok 
najtrudniejszy, a potem popycha już jakaś dziwna siła, jakby Żyda Tułacza, coraz dalej i dalej” 
(SP-2 24).

17 N a j d e r, op. cit., s. 79.
18 Wiemy np. o jednej z prywatnych wypowiedzi listowych Sienkiewicza, która została opublikowana 

bez jego wiedzy w „Kurierze Codziennym” z 7 VII 1877 z następującym redakcyjnym uzasadnieniem: 
„Litwos, którego świetne listy z Ameryki tak powszechnie się podobały, do jednego z naszych 
współpracowników wystosował list, w którym malowniczo opisuje swój obecny pobyt w Kalifornii. 
Ponieważ korespondencja ta, pomimo swego prywatnego charakteru, zawiera mnóstwo szczegółów 
mogących zainteresować szersze koło czytelników, a pomimo niedbałej na pozór formy uderza 
malowniczością i talentem pisarskim, przeto wyjmujemy kilka z niej ustępów, które dopraszają się 
druku” (SP-2 222). S i e n k i e w i c z  (SP-2 227), świadomy odmienności konwencji rządzących 
korespondencją prywatną i tekstami publicystycznymi, następująco skomentował tę publikację 
w kolejnym Liście Litwosa, datowanym z „San Francisco, 9 września 1877”: „Kochani moi! Winie-
nem wam odpowiedzieć na wasz ostatni list. Zły byłem trochę na was, że mój pierwszy oddaliście 
do druku. Ani jego forma, ani ton nie nadawały się do tego, objaśnienia zaś poumieszczane w na-
wiasach zmieniły lub zbyt uogólniły w kilku miejscach sens moich słów”. 
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prac przeznaczonych do druku, występuje przede wszystkim w funkcji wydawcy 
decydującego o dalszych losach otrzymywanych tekstów, nie tylko zresztą tych 
o charakterze sprawozdawczym19. Wzmacnianie wiarygodności prywatnej staje się 
tu więc elementem szerszej strategii budowania reporterskiej i literackiej reputacji 
Litwosa.

Listowa, epizodyczna formuła publicystycznych wypowiedzi ułatwiła pisarzowi 
rozluźnienie porządku chronologicznego, pozwoliła podporządkować opowieść 
o poznawaniu Nowego Świata alinearnemu ujęciu przygód w obcym kraju, uzupeł-
nionemu dodatkowo o informacje na temat rozmaitych aspektów amerykańskiego 
życia. Sienkiewicz mocno eksponował ważność owej pogłębionej refleksji, uznając 
ją za wyróżnik własnych szkiców na tle innych sprawozdań posyłanych z Ameryki 
do polskich gazet:

zauważyłem, że korespondencje pisane stąd do naszych dzienników, jakkolwiek pisane nieraz z wielkim 
talentem, z natury rzeczy, jako czasowe muszą się czepiać raczej zdarzeń i wypadków przemijających, 
faktów zewnętrznych, chwilowych położeń politycznych, to jest owej silvae rerum, która jest raczej ob-
jawem i wykwitem życia, nie zaś jego zasadą. Ja, nie krępowany terminami w przesyłaniu moich listów, 
mogę wolniej robić spostrzeżenia, pomijać okoliczności zewnętrzne, a dopytywać się do ich przyczyn; 
słowem: mogę badać istotę rzeczy, „das Ding an sich”, jakby powiedział stary Kant, i spostrzeżeniami 
dzielić się co czas jakiś z czytelnikami, choćby tylko w sposób felietonowy, niewyczerpujący i ulotny. 
[SP-1 198]

Dopełnieniem tej myśli, także kwestionującym rygory ciągłej narracji sprawo- 
zdawczej, są słowa z kolejnego listu:

Nie chcę być niczym krępowany w przesyłaniu wam moich listów; ani czasem, ani porządkiem 
wrażeń. Pozwólcie [...] pisać mi o tym, o czym mi się podoba; przeskakiwać wypadki i zdarzenia, odłożyć 
np. opis mego pobytu w San Francisco, Sacramento lub nad rzeką Cosumnes, a skokiem prawdziwie 
felietonowym zaprowadzić was o całe setki mil dalej, w miejsca, które zamieszkuję i zwiedzam obecnie. 
[SP-1 214]

Zacytowane sformułowania, którymi pisarz usprawiedliwiał rozmaite zabiegi 
uatrakcyjniające literacko jego teksty, sygnalizują jednak czytelnikom również 
zawodność kryteriów oceny opartych wyłącznie na odwołaniu do faktograficznej 
rzetelności autora. 

W jaki zatem sposób zostaje powiązany w amerykańskich opowieściach ich 
biograficzny i geograficzny wymiar? Jaki też wizerunek Sienkiewicza wyłania się 
z owych narracji? Najpierw zwróćmy uwagę na to, że w przyjętym przez polskiego 
autora równoleżnikowym porządku opisu Ameryki, który wynika z kierunku prze-
biegu jej głównych szlaków komunikacyjnych, przemieszczanie się Litwosa ze 
wschodu na zachód zyskuje swoisty rys aksjologiczny. Tak więc wschodniej części 
kontynentu reprezentowanej przez Nowy Jork, miasto grubiańskich Jankesów, 

19 Jak się dowiadujemy z listów kierowanych przez Sienkiewicza do redaktora „Gazety Polskiej”, ten 
przynajmniej dwukrotnie zawiódł nadzieje pisarza na korzystną publikację jego prac. Pierwsze 
nieporozumienie na tle literacko-finansowym dotyczyło dramatu Na przebój, powstałego w Stanach 
Zjednoczonych, planowanego przez Sienkiewicza jako dzieło konkursowe i przeznaczone do wysta-
wienia w którymś z polskich teatrów (SL 439–443). Natomiast już po powrocie Litwosa do Europy 
Leo nie wydrukował artykułu Znad morza, jakoby ze względu na zbyt radykalną wymowę (zob. 
SL 477–480). 
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centrum rozmaitych biznesowych spekulacji i korupcji urzędniczej, przeciwstawia 
Sienkiewicz bardziej „naturalną” część zachodnią, z jej mieszkańcami charaktery-
zującymi się już nie prostactwem, lecz prostotą życia w harmonii z groźną, lecz 
piękną przyrodą. 

Nie tylko bowiem Nowy Jork jest ukazany w aspekcie przestrzeni publicznej, 
zaczynając od portu i komory celnej, przez ulice, hotele, banki, giełdę czy redakcje 
prasowe20, ale i owe miejsca zostają odindywidualizowane, odarte z wartości este-
tycznych i poddane ciśnieniu relacji biznesowych. Nawet Central Park, o którego 
wyglądzie niczego zresztą nie dowiadujemy się, wspomniany wyłącznie w negatyw-
nym zestawieniu z londyńskim Hyde Parkiem i berlińskim Tiergarten. 

Lektura nowojorskich fragmentów amerykańskiej korespondencji przywodzi tu 
na myśl pojęcie nie-miejsca, nazywające – według francuskiego antropologa Marca 
Augé – anonimową przestrzeń, nie tyle zamieszkaną, ile użytkowaną przez pasaże-
rów, klientów, widzów czy słuchaczy, w której zanikają więzi społeczne, a wszelkie 
interakcje przybierają charakter powierzchowny i skomercjalizowany21. Przy wszyst-
kich zastrzeżeniach dotyczących faktu, że kategoria ta diagnozuje znacznie póź-
niejszą niż świat Listów z podróży do Ameryki, zglobalizowaną rzeczywistość drugiej 
połowy XX wieku, nie sposób nie zauważyć zbieżności między zawartym w szkicu 
Litwosa ujęciem Nowego Jorku jako przestrzeni alienacji a wskazywanymi tu już 
cechami nie-miejsc. 

Każda kolejna metropolia napotkana przez Sienkiewicza w trakcie podróży na 
zachodnie wybrzeże zyskuje w porównaniu z tym pierwszym opisem. W odniesieniu 
do Detroit dominują takie epitety, jak: schludny, piękny, śliczny, wspaniały, ozdob-
ny. O Chicago czytamy, że „robi wrażenie i przyjemne, i majestatyczne” (SP-1 127). 
San Francisco jest charakteryzowane przez pryzmat chińskiej egzotyki i kwitnących 
ogrodów oraz podziwiane ze szczytu Mount Diablo (SP-2 5). Jedynie w obrazie No-
wego Jorku cienie dominują nad blaskami i pozostaje on w pamięci czytelników 
Listów z podróży do Ameryki przede wszystkim jako brudne i hałaśliwe miasto, 
zaludnione goniącymi za pieniędzmi mieszkańcami, którym obce są zasady dobrego 
wychowania, zmysł estetyczny oraz jakiekolwiek doznania wyższe22.

Jak zostało powiedziane, ten negatywny wymiar Sienkiewiczowskich obrazów 
Ameryki ustępuje miejsca, w miarę przemieszczania się podróżnika na zachód, 
ocenom bardziej zróżnicowanym i wyważonym. Przywoływane w kolejnych szki- 
cach ujęcia krajobrazowe odwołują się do dwóch sposobów portretowania natury. 
Pierwszy z nich, reprezentowany przez opis „błogosławionej anaheimskiej doliny” 

20 Jest to, oczywiście, zrozumiałe, jeśli uwzględnimy fakt, iż pobyt Sienkiewicza w Nowym Jorku, 
otwierający całą podróż po Stanach Zjednoczonych, trwał zaledwie 2 dni. Tak więc i opis tego 
miasta był rejestrem wrażeń dotykających tylko tego, co dostępne na pierwszy rzut oka. W odnie-
sieniu jednak do żadnej innej spośród amerykańskich metropolii ów niedostatek czasu nie wycisnął 
tak negatywnego piętna na jej opisie. 

21 M. A u g é, Od miejsc do nie-miejsc. W: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczes- 
ności. Przeł. R. C h y m k o w s k i. Przedm. W. J. B u r s z t a. Warszawa 2010.

22 Co jednak również istotne, w Sienkiewiczowskim ujęciu nowojorskiego finansowo-biznesowego city 
odbija się świadomość tego, iż jego cechy stanowią symptom głębszych przeobrażeń cywilizacyjnych. 
Autor listów, kończąc więc swój opis miasta, wyraża również przekonanie bardziej pozytywnie 
zabarwione, że to ludzie tacy jak nowojorczycy będą tworzyli przyszłość świata (zob. SP-1 91).
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(SP-1 222), ukazanej w siódmym szkicu jako „prawdziwy raj na ziemi” (SP-1 215), 
z mnogością roślin i ze zwierzętami żyjącymi w harmonii z człowiekiem, odwołuje 
się do założeń estetycznych loci amoeni. W kontraście do tego obrazu przyrody ucy-
wilizowanej ludzką pracą pojawia się odmienny typ pejzażu, często przybierający 
cechy infernalne, odmalowany w pewnym momencie jako antidotum na owo oswo-
jone piękno:

A jednak znudziła mnie sielanka, znudziły seniority, znudził brak cieniów w obrazie i pewnego 
pięknego poranku [...] pojechałem do Anaheim Landing nad brzeg Spokojnego Oceanu.

[...] gdym przybył do Landing, zdawało mi się, że zwiedzam te krainy, na których przedsionku 
Dante wyczytał: „Lasciate ogni speranza”. [SP-1 223]

Ten drugi typ przestrzeni, otwartej i nieograniczonej, którą moglibyśmy uznać 
za pole męskich wyzwań (samotne wędrówki po prerii obfitującej w niebezpieczeń-
stwa, polowanie na dzikie zwierzęta, pływanie w oceanie pełnym rekinów), zostaje 
zaludniony przez mieszkańców opisanych zgodnie z romantycznym mitem ludzi 
natury. Przy czym najlepiej w owym micie mieszczą się nie na pozór najbardziej 
oczywiści kandydaci – Indianie23, lecz ci biali osadnicy, skwaterowie, jak ich okre-
śla Sienkiewicz, którzy wybrali pionierskie życie w głuszy. 

Tak więc i sam autor Latarnika wyraźnie przechodzi w kolejnych szkicach od 
pozycji autsajdera punktującego wady poznawanej rzeczywistości do próby znale-
zienia tych jej wartości, które byłyby możliwe do zaakceptowania. 

I tu pojawia się najważniejsza rola, w którą polski podróżnik stara się w tym 
świecie wcielić. Pisarz ucieka z budzącego w nim niechęć Nowego Jorku do – poło-
żonej w kalifornijskim raju – polskiej komuny, nie po to przecież jednak, by zajmo-
wać się prozą egzystencji gospodarskiej. Wypełnia on swoje teksty epizodami uka-

23 O stosunku Sienkiewicza do Indian badacze pisali zazwyczaj w kontekście jego współczucia dla losu 
ginących plemion i potępienia okrucieństwa „białej” cywilizacji, która tę zagładę wspiera. Nie kwe-
stionując istotności tego nurtu rozważań Litwosa, pragnę jednak podkreślić na bardziej szczegóło-
wy aspekt obecności rdzennych mieszkańców Ameryki na kartach korespondencji Sienkiewicza, 
w której ramach zderzają się dwa sposoby ich ukazywania. Pierwszy z nich, odwołując się do tra-
dycji literatury przygodowej, wprowadza mało konkretny obraz – by użyć tu słów samego autora 
Trylogii – „półdzikich, ale dobrych Indian [...]” (SL 442), którzy pojawiają się zazwyczaj wszędzie tam, 
gdzie są potrzebni jako bohaterowie Sienkiewiczowskich zmyśleń. Taką rolę odgrywa w liście do Lea 
(z listopada 1876) „czerwony przyjaciel Assavaun”, który przywozi zamieszkałemu w górach Litwo-
sowi korespondencję i gazety z Anaheim (SL 448). Natomiast tam, gdzie opisy wyrastają z Sienkie-
wiczowskiego zmysłu obserwacji, portrety te oddalają się od konwencjonalnych, literackich przed-
stawień. Tak dzieje się w szkicu Koleją dwóch oceanów, gdzie podróżnik mówi o pierwszym swoim 
kontakcie z „dzikimi Indianami”: „Po bliższym przyjrzeniu się im wyglądali obdarto, nadzwyczaj 
brudno i niechlujnie. Wydawali przy tym zapach mało co lepszy od skunksów, który jednak, szczę-
ściem, łagodzony był przez dym palących się wrzosów” (SP-1 141). Jeszcze gorzej wypadają Indianie 
w dziewiątym szkicu, w którym nie tylko ich zewnętrzny opis bardzo odbiega od wizerunku dumnych 
czerwonoskórych, ale i wyrażane przez Litwosa opinie czynią ich współodpowiedzialnymi za własny 
upadek. Czytamy słowa S i e n k i e w i c z a: „Bawiąc kilka dni między Cahuijjami, mogłem patrząc 
na ich codzienne życie zbadać jako tako ich charakter. Niestety, nie znalazłem w nich prócz pozorów 
ani jednego z tych szlachetnych przymiotów, jakie cechują bohaterów Coopera. Naprzód, życie ich 
wśród brudów nie do uwierzenia i wśród robactwa, przed którym wreszcie uciekłem, może przejąć 
tylko wstrętem; po wtóre, w każdym ich kroku znać demoralizację cechującą rasy ginące. Są leniwi, 
wiarołomni, kłamcy, a wreszcie i tchórze. Jeśli nie kradną i nie rozbijają, to tylko dlatego, że drżą 
przed straszliwym lynchem, z którym poznajomili ich skwaterowie” (SP-2 137). 
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zującymi ekscytującą dolę pioniera, utrzymującego się przy życiu w dzikich krainach 
dzięki własnej zaradności i odwadze. Istotna dla reputacji Litwosa jako korespon-
denta staje się więc dbałość o eksponowanie przestrzennego zróżnicowania odwie-
dzanych dzikich miejsc, takich jak: Góry San Jacinto, Tamiscal, Sta Ana Monts, 
które to nazwy widnieją w nagłówkach kolejnych listów wysyłanych do „Kochanego 
Redaktora”. 

Kreowane literacko na użytek polskich czytelników przygody, umiejscowione 
w dzikiej, różnorodnej przestrzeni o nieuchwytnych granicach, stanowią przeci-
wieństwo opisywanej w listach do Horaina anaheimskiej rutyny. Jej ilustracją jest 
ironiczny autoportret „fejletonisty, którego listy z Ameryki Unger wydaje ozdobnie, 
a Moskale kupują, aby je tłomaczyć, wywożącego obecnie gnój [...]” (SH 381). W ko-
lejnym zaś tekście autor składa następującą deklarację: 

Powiem Wam na ucho: farmerstwo, wywożenie gnoju, czyszczenie puzdra „Dżordżowi” (nasz cugo-
wy koń), kuropatwy, guziaste zające i inne rozmaite sielankowe przyjemności zacząwszy od wstawania 
(w teorii) do dnia, a skończywszy na używaniu liścia łopianowego tam, gdzie inni używają papieru – tak 
mnie już znudziły, że vomitandus sum [...]. [SH 387]

I jeszcze warto zwrócić uwagę na słowa z tego samego listu, wyraźnie ujawnia-
jące chęć dopasowywania realnej biografii do literackich klisz: „Oni tam w Warsza-
wie są przekonani, że nie mieszkam z kolonią, ale gdzieś między Indianami. Nie 
wywodźcie ich z błędu” (SH 382)24.

Najwyraziściej ów zasób prywatnych, biograficznych scenariuszy, mających 
uwiarygodnić również autentyzm zdarzeń podawanych do druku, pojawił się w liście 
do Lea, datowanym na listopad 1876. Przedstawił się tam Sienkiewicz, o którym 
wiemy, że mieszkał w tym czasie w Anaheim, jako „zagorzalec myśliwiec” polujący 
w towarzystwie „białych skwaterów” i „czerwonych braci”, znakomity jeździec na 
„niekutym mustangu”, „bestii złej i kąsającej” (SL 450) – a więc na koniu portreto-
wanym w ujęciu bliskim potocznemu wyobrażeniu o dzikim indiańskim wierzchow-
cu – i równie znakomity strzelec, który trafia „kulą antylopę lub jelenia w biegu 
o 200 yardów” (SL 454), wreszcie tropiciel czytający ślady prerii „jak litery w książ-
ce” (SL 451). Owo upozowanie Litwosa widoczne jest nawet tam, gdzie ujawnia się 
on w roli literata, któremu za biurko służy pieniek, a za fotel – siedzisko zrobione 
„z wołowych trzech czerepów powiązanych za rogi” (SL 454). 

Jeszcze większe niż w prywatnej korespondencji nasycenie tekstu tymi budu-
jącymi efekt nadzwyczajności szczegółami odnajdujemy w listach publicystycznych. 
Pierwszy raz ów bogaty w detale autoportret, łączący cechy dziecięcia natury i dziel-
nego wysłannika cywilizacji do amerykańskiej głuszy, pojawia się w ósmym szkicu, 
z gór Santa Ana. Tam właśnie pisarz ogłasza prawdziwą inaugurację amerykańskiej 
przygody:

24 Swoją drogą, to przekonanie również nie wzięło się znikąd, a zostało zasugerowane przez samego 
H. S i e n k i e w i c z a  (SL 448), w którego liście (z listopada 1876) skierowanym do E. Lea i E. Lu-
bowskiego czytamy – „Pisujcie do mnie: M. Henry Sienkiewicz Esq., Anaheim P. O. Box 79. Ana-
heim zawsze jest moją ostatnią pocztową stacją, chociaż mieszkam o pięćdziesiąt kilka mil dalej. 
Co parę tygodni Indianie mieszkający z tamtej strony gór San Bernardino wyprawiają się z mu-
stangami do Anaheim, a nawet do Los Angeles i zabierają przez przyjaźń do mnie wszystkie listy, 
jakie w Anaheim znajdują się adresowane na moje imię”.
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Dziś zdaje mi się, że podróż moja rozpoczęła się naprawdę dopiero od tej chwili, w której przyby- 
łem w te góry; czyż bowiem można nazwać podróżą przebieganie mórz w pysznych okrętach lub stepów 
w wygodnych wagonach Pulmana... – dalej, zatrzymywanie się po hotelach, zwiedzanie miast i tym 
podobnie? Jakaż to rola takiego ucywilizowanych stron badacza-podróżnika? Wiozą go jak pierwszy 
lepszy kufer – ot, i wszystko. [SP-2 3]

Kwintesencją zaś tego nurtu biograficznej opowieści jest następująca autopre-
zentacja:

Tu [...] za przewodnika służy ci twój własny instynkt, sypiasz pod gwiazdami w rozpadlinie skalnej, 
którą własnymi rękoma musisz poprzednio oczyścić ze skorpionów i węży; grzejesz się, jeśli sam napa-
lisz ogień; jesz, co sam upolujesz; jednym okiem śpisz, drugie gubisz w ciemnościach badając niebez-
pieczne ich głębie [...]. 

Krótko mówiąc, podróżujesz jak prawdziwy mężczyzna; wszystkie pierwiastki twej dzielności nie 
zmarnowane życiem miejskim wchodzą w grę z niebezpieczeństwem. Wszystko, co się staje, staje się 
przez ciebie, dzięki twemu męstwu, energii i przezorności. [SP-2 4]

Również kolejne szkice: dziewiąty i dziesiąty, które zawierają obrazki dotyczące 
polowań czy dalekich wycieczek konnych, stanowią uszczegółowienie przywołanych 
wcześniej trapersko-pionierskich ról pisarza. Już wszakże Julian Krzyżanowski 
podkreślał trudności w datowaniu prezentowanych przez Sienkiewicza zdarzeń25, 
co wynikało z nieskrępowania Litwosa ich chronologią. Jeśli jednak, mimo wszyst-
ko, spróbujemy odtworzyć ten nurt odbytych przez niego w pierwszym roku za-
mieszkiwania w Stanach Zjednoczonych wypraw do dzikich krain, to owe podróże, 
przedstawiane w szkicach jako trwające „Całe dni i miesiące” (SP-2 4), możemy 
sprowadzić do zaledwie paru kilkudniowych pobytów w górach26.

Na tle entuzjastycznie opisywanego w oficjalnej korespondencji „życia z naturą” 
(SP-2 54) zastanawia też łatwość rezygnacji z niego na rzecz zatrzymania się naj-
pierw u kapitana Piotrowskiego w San Francisco, a następnie, w związku z kłopo-
tami finansowymi oraz nieporozumieniami z Chłapowskim27, w domu kapitana 
Wojciechowskiego w Sebastopolu i w Haywards. 

25 J. K r z y ż a n o w s k i, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Uzup., oprac. M. B o k s z-
c z a n i n. Wyd. 3, poszerz. Warszawa 2012, s. 57.

26 W roku 1876 Litwos odbył trzy takie podróże, czego potwierdzeniem są słowa skierowane w paź-
dzierniku 1876 do Horaina: „Tymczasem jadę w góry, w których już byłem dwa razy” (SH 381). 
Plan jednej z wypraw odnajdujemy w liście datowanym na 25 VII 1876: „Wyjechalibyśmy z Ana-
heim bądź to wozami, bądź wierzchem i zabawilibyśmy tam [tj. w górach odległych o około 25–30 mil] 
z tydzień” (SH 361). Z treści kolejnych listów do tego samego adresata wynika wszakże, iż przynaj-
mniej w sierpniu i wrześniu owa wycieczka prawdopodobnie nie doszła do skutku. H. S i e n k i e-
w i c z o w i, oczekującemu wtedy przybyszów z Polski i krążącemu między Anaheim, Landing a Los 
Angeles, nie przeszkodziło to jednak pisać do Lea: „Obecnie opuściłem Góry Santa Madre, a jestem 
w San-Jacinto – wśród zupełnej dziczy [...]” (SL 441–442). Jeśli zaś chodzi o podróż na pustynię 
Mohave, to warto przywołać uwagi K w a s t a  (op. cit., s. 8) dotyczące pokonywanych przez Litwo-
sa odległości: „Ale dlaczego Sienkiewicz w swej opowieści chce jechać dalej na północ niż trzeba, 
gdzieś na połowie drogi do San Francisco, a potem jechać konno w poprzek Kalifornii przez nieist-
niejącą pustynię między oceanem i Coast Ranges, w kierunku jeziora Tulare, sprzecznie z geogra-
fią? Do czego mu to było potrzebne? Nigdy się już pewnie nie dowiemy”. 

27 Na te niesnaski wyraźnie wskazują kąśliwe, pełne złośliwych uwag o Chłapowskim listy Sienkie-
wicza do Horaina, w których „comte Bozenta” jest odmalowywany w coraz bardziej niepochlebnym 
tonie.
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Zamknięciem nurtu męskiej przygody w amerykańskich tekstach Sienkiewicza 
są trzy szkice dotyczące wyjazdu do Wyoming jesienią 1877. Pierwszy z nich za-
wiera ogólny opis tej krainy, zdradza przy okazji sporo podobieństw tematycznych 
z wcześniejszą relacją Litwosa z podróży kolejowej na zachód Ameryki. Dopiero 
dalsze dwie części tej opowieści konkretyzują zdarzenia i w większym stopniu in-
dywidualizują opisy, poczynając od Percy, miejscowości będącej punktem począt-
kowym wyprawy. Lektura tych fragmentów, skażona zasugerowaną przez Jerzego 
R. Krzyżanowskiego podejrzliwością co do autentyzmu prezentowanych przygód, 
nasuwa pewne analogie z drukowanym w „Kłosach” w roku 1875 cyklem amery-
kańskich korespondencji Wiśniowskiego, zatytułowanym Listy z Czarnych Gór28. 
Zbieżności dotyczą zarówno ogólnych założeń tych opowieści, jak też ich detali. 
Podobny jest bowiem już sam kierunek i cel obu wypraw na tereny będące najdzik-
szymi amerykańskimi terytoriami, zorganizowany charakter podróży, konieczny 
w obliczu niebezpieczeństw grożących jej uczestnikom (Wiśniowski dołączył do 
ekspedycji wojskowo-rządowej, Sienkiewicz został zaproszony na towarzysko-biz-
nesową wycieczkę bogatych „sportsmenów” z San Francisco, łączących przyjem-
ności polowania z jakimiś bliżej nie określonymi handlowymi interesami), istnienie 
czegoś, co można byłoby nazwać regulaminem wypraw (bardziej oczywiste w wy-
padku oddziału wojskowego, zaskakujące w odniesieniu do grupy biznesmenów). 
Uderza też podobieństwo epizodów myśliwskich (polowanie na bizony i historyjka 
o zakończonym ucieczką spotkaniu z niedźwiedziem), występowanie motywów 
związanych z poszukiwaniem złota, a także podobne sposoby ukazywania przyrody 
(naturalny krajobraz ujmowany w perspektywie parku czy ogrodu: „długie aleje, 
niby ręką ludzką wycięte, biegą pomiędzy gajami i otwierają widoki rozległe”29; 
„piramidy drzew grupowały się jakby ręką ludzką ułożone [...]” áSP-2 186ñ). 

Oczywiście, czytanie szkiców z Wyoming przez pryzmat wcześniejszych tekstów 
Wiśniowskiego może rodzić różne konsekwencje interpretacyjne, w zależności od 
tego, czy przyjmujemy hipotezę o fikcyjności opowieści Sienkiewicza, czy też nie. 
W pierwszym przypadku zestawienie podobieństw niesie ze sobą wnioski natury 
wpływologicznej, w drugim istotne jest raczej wyeksponowanie – poprzez owe re-
miniscencje – wspólnoty konwencji literackich, tym łatwiej usprawiedliwianych, że 
z grubsza chodzi o to samo amerykańskie terytorium. Niezależnie jednak od oceny 
stopnia wiarygodności owego fragmentu Sienkiewiczowskiej opowieści nie sposób 
nie zgodzić się z Jerzym R. Krzyżanowskim co do mniejszej, niż w wypadku wcześ- 
niejszych relacji, atrakcyjności literackiej tego tekstu. Badacz zwracał uwagę na 
niekonkretność owych przedstawień (wiele miejsca zajmują tu ogólne informacje 
geograficzno-przyrodnicze), na powtórzenia i odwołania do poprzednich szkiców, 
a także na literackie klisze, „maskujące brak własnych przeżyć”30. 

Być może, słabości artystyczne tego fragmentu Listów z podróży do Ameryki 

28 Co ciekawe, Sienkiewicz pomija nazwisko tego podróżnika, gdy w czternastym szkicu wspomina 
o wyprawie generała G. A. Custera odbytej w Góry Czarne w 1874 roku, w której S. Wiśniowski 
uczestniczył jako korespondent prasowy. Przywołuje go natomiast w cytowanym wcześniej fragmen-
cie listu do Horaina jako swego rodzaju inspirację dla zmyśleń we własnych tekstach publicystycznych. 

29 S. W i ś n i o w s k i, Listy z Czarnych Gór. „Kłosy” 1875, t. 20, nr 511, s. 236.
30 J. R. K r z y ż a n o w s k i, Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”?, s. 70.
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dałyby się choć w części wytłumaczyć, gdybyśmy za dobrą monetę przyjęli słowa 
Sienkiewicza o jego chorobie, która, jak pisał, spowodowała, że podczas całej niemal 
drogi powrotnej leżał „na wozie, chwilami przytomny, a chwilami nawet w malignie” 
(SP-2 202). Lektura podejrzeń i tu wszakże nakazuje zwrócić uwagę na niekonse-
kwencje tekstu. Pojawiają się one np. w opisie oglądanych przez Sienkiewicza Indian, 
którzy w jednym literackim ujęciu nie są postrzegani wyraźnie („Rysów ich nie mo-
głem jednak dobrze widzieć, ponieważ silne światło i cienie rzucane przez ognisko 
zacierały je [...]”), a w kolejnym zostają opisani na tyle dokładnie, by wyeksponować 
twarze o przypłaszczonych nosach, wystające policzki zwężające się „ostro w kie-
runku brody”, „silne zmarszczki idące od skrzydeł nosa po obu stronach ust [...]” 
(SP-2 203). Przy czym odległość dzieląca ich od obserwatora, nie stanowiąc prze-
szkody dla dokładnej prezentacji, uniemożliwia jednak usłyszenie tego, co mówią. 

Trudności w uzgodnieniu poszczególnych fragmentów owej deskrypcji, uwikła-
nej w sprzeczności wiedzy i widzenia, mogą mieć tu wszelako również wymiar 
szerszy niż tylko kolejne zaplątanie się pisarza w grę prawdy i fikcji. Ta niekonse-
kwencja da się odnieść także do istotnych w drugiej połowie XIX wieku przekształ-
ceń konwencji mimetycznego przedstawiania, które dokonywały się m.in. w związ-
ku z popularyzacją reportażu. Martin Jay opisywał tę przemianę jako rezygnację 
z esencjalistycznej wiedzy na rzecz uświadamiania „cielesnych wymiarów widze-
nia”31. Konsekwencją procesu, jak go określił badacz, „rekorporalizacji podmiotu 
myślącego”32 stało się ograniczenie narratorskiej wszechwiedzy w odniesieniu za-
równo do widzialności, jak i słyszalności obserwowanych obiektów. Tak więc moż-
na by rzec, że u Sienkiewicza dochodzi do zderzenia dwu sposobów przedstawienia: 
tradycyjnej, zobiektywizowanej reprezentacji literackiej, wolnej od konieczności 
uwiarygodnienia własnej perspektywy, oraz subiektywnej relacji reporterskiej, 
wpisanej w konkretne czasowo-przestrzenne realia.

Innego rodzaju zakłócenie porządku tego fragmentu amerykańskich korespon-
dencji Litwosa wyeksponował Jerzy R. Krzyżanowski w kontekście kolejnego po 
opowieści myśliwskiej szkicu, dotyczącego wycieczki do kopalni srebra w Virginia 
City. Uwagę zwraca wprowadzenie tego fragmentu jakby poza chronologią wyprawy, 
co opatruje badacz następującym komentarzem:

Sienkiewicz [...] w liście [...] następnym opowiada o zatrzymaniu się w Virginia City i zwiedzaniu 
kopalni srebra, o „słabości” swojej na tym etapie podróży słowem nie wspominając, jakkolwiek list ten 
zaczyna skargą na opóźniające powrót do kraju niedomaganie33.

Tak więc w całym epizodzie z Wyoming dostrzegamy sprzeczności w uzgadnia-
niu realnego i fabularnego wymiaru czasoprzestrzeni, co również mogłoby potwier-
dzać jego usytuowanie bardziej w ramach światów wyobrażonych niż miejsc do-
tkniętych34. W porządku zaś przestrzeni snów i namiętności, by odwołać się tu do 

31 M. J a y, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona. W zb.: Odkrywanie 
modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. N y c z. Kraków 2004, s. 299 (przeł. J. P r z e ź- 
m i ń s k i).

32 Ibidem, s. 318.
33 J. R. K r z y ż a n o w s k i, Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”?, s. 71–72.
34 Odwołuję się tu do terminologii M. C z e r m i ń s k i e j  z artykułu Miejsca topograficzne. Propozycja 

w ramach geopoetyki („Teksty Drugie” 2011, nr 5).
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Michela Foucaulta35, ta część opowieści, wypełniająca – zdaniem Jerzego R. Krzy-
żanowskiego – pustkę wynikającą z popsucia się relacji Sienkiewicza z Modrzejew-
ską36, byłaby próbą dowartościowania się publicysty w oczach polskich czytelników 
przez ujawnienie własnego powiązania z biznesowymi sferami San Francisco. 

Funkcję kompensacyjną szkiców z Wyoming można byłoby uznać za istotną 
również w kontekście niepowodzenia planów finansowych Litwosa podczas 2-let-
niego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pisarz nie tylko nie wzbogacił się na włas- 
nej twórczości i na powrót do Europy zapożyczył się u kapitana Piotrowskiego, ale 
także jak twierdzi Jerzy R. Krzyżanowski odwołując się do ustaleń Ellen K. Lee, od 
połowy roku 1877 miał przez pewien czas pracować, dla podratowania swojej sy-
tuacji, w sklepie firmy Jacoby Brothers w Los Angeles37.

Przyjmując więc argumenty badacza dotyczące Sienkiewiczowskiej konfabula-
cji jako wysoce prawdopodobne, jeszcze raz wróćmy do jego artykułu:

sfrustrowany po dwóch latach pobytu za granicą, [Sienkiewicz] stworzył sobie piękną i zgoła fascynu-
jącą bajeczkę, w której obok dzielnego pisarza-myśliwego występują szczodrzy milionerzy, błaznujący 
towarzysz oraz wojowniczy Indianie i odbywa się polowanie na najrozmaitsze dzikie zwierzęta, a wszyst-
ko to rzucone na tło wspaniałej, górskiej przyrody, w atmosferze zaczerpniętej wprost z prawdziwego 
westernu, i podbudowane szeroko materiałem encyklopedyczno-informacyjnym38. 

Pieniężnym problemom Litwosa podczas jego pobytu w Stanach Zjednoczonych 
warto poświęcić więcej uwagi również ze względu na częstotliwość pojawiania się 
wzmianek o nich w prywatnych listach. W korespondencji adresowanej do Lea są 
to sprawy rozliczeń pisarza dotyczące kierowanych do redaktora „Gazety Polskiej” 
prac publicystycznych i literackich, nadzieje formułowane w związku z wysłanym 
do Warszawy na konkurs dramatem oraz pomysł wzbogacenia się na utworze przy-
gotowywanym dla Amerykanów:

Piszę także dramat czysto amerykański z walki tutejszych partyj, nie dlatego, aby Wam go przesłać, 
ale by go wystawić w tutejszych teatrach i, jeśli się uda – zrobić grube pieniądze. [...] Ale nim to napiszę, 
nim wezmę tysiące tysięcy dolarów, nie chcę z głodu mrzeć [...]. [SL 467–468]

Jeszcze bardziej imaginacyjna staje się ta buchalteria w korespondencji kiero-
wanej do Horaina, któremu pisarz również przedstawia swój utwór: 

posyłam Wam dramat skończony. [...] nie jest tak zły, jakem się spodziewał. Nie brak gorzkich prawd 
áoñ Ameryce; nie brak ruchu i akcyj [...]. Jak na Amerykę, dla Kalifornii i jej szlachty może to i ujdzie, 
bo zresztą niewiele trzymam o kalifornijsko-amerykańskiej literaturze dramatycznej. [SH 400]

W innym liście zwierza się także Litwos z biznesowego planu polegającego na 
spławianiu drzewa z gór do nadmorskich miejscowości39. 

Z roku 1877, kiedy to kłopoty finansowe Sienkiewicza znacznie się zwiększyły, 
jak można wnioskować z faktu wyjazdu z San Francisco i kilkumiesięcznego seba-
stopolsko-haywardskiego wygnania, zakończonego dopiero po otrzymaniu 200 do-

35 F o u c a u l t, op. cit., s. 119.
36 J. R. K r z y ż a n o w s k i, Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”?, s. 72.
37 Ibidem, s. 75.
38 Ibidem, s. 72.
39 łatwiej zachowywał Sienkiewicz postawę realisty w odniesieniu do cudzych pomysłów biznesowych, 

np. gdy odradzał Horainowi tworzenie w Anaheim składu materiałów piśmiennych (SH 372).
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larów od Lea, pochodzą też, zdradzające desperację pisarza, słowa o tym, że „Lite-
raci powinni być utrzymywani kosztem państwa” (SH 404). W liście do Horaina 
datowanym na 8 IV 1877 możemy znaleźć informację o nieudanej próbie związania 
się autora Latarnika – dla podratowania finansów – z chicagowską „Gazetą Polską”. 
Żeby dopełnić rekonstrukcję Sienkiewiczowskiego autoportretu, warto również 
jednak wspomnieć, iż równolegle z marzeniami o bogactwie pochodzącym z projek-
towanych biznesów czy też z nadziejami na finansową stabilizację, możliwą dzięki 
pracom publicystycznym i literackim, pojawiają się utopijne ujęcia amerykańskich 
realiów przez pryzmat warunków gospodarki naturalnej:

wynalazłem rzadką na świecie stronę, w której na pieniądze patrzą jak na coś, co nie wiem, do czego 
służy. Są to białe i żółte krążki, których kilka leży w mojej kieszeni i – that’s all! – zresztą do niczego 
więcej nie służą, jak do zakupienia w mieście prochu i kul. [SL 452]40 

Kolejnym polem autokreacji, tym razem już jednak charakterystycznym dla 
prywatnej korespondencji, stają się wynurzenia dotyczące miłosnych i seksualnych 
podbojów Sienkiewicza, otwarte informacją w liście do Horaina z 25 VII 1876 o po-
znanej rodzinie hiszpańskiej:

Matka lat 50, kompletnie piękna jeszcze, dzieci 15 (piętnaścioro), z których dwie córki, Klaudyna 
(lat 17) i Matylda (lat 16), po prostu klękajcie narody. [...] Dom otwarty, gościnny, służby mnóstwo, 
a Matylda ach! ach! – posagu po 12 000 dol. na „ryło”. [SH 360]

Zamyka te zwierzenia również skierowana do tego adresata opowieść o spotka-
nej podczas powrotnego rejsu „niejakiej miss Annie”:

To tak bliskie i miłe tak sąsiedztwo sfatygowało mnie do tego stopnia, że do tej pory przyjść do 
siebie nie mogę. I nawet porter angielski nic nie pomaga. Wyobraźcie sobie: Angielka z włosami koloru 
popiołu, z czarnymi oczami, sama jedna, młoda, przystojna, wdowa po mężu zapewne in partibus infi-
delium. [SH 410]

W ten nurt przygód erotycznych wpisuje się także motyw Indianki odwiedzają-
cej wigwam pisarza, która – jak czytamy w jego korespondencji – „dla miłości mo-
jej zrzekła się ulubionego przysmaku: jedzenia wszy [...]” (SL 454–455).

Najbardziej bezpośrednio owa tematyka dochodzi do głosu w liście do Daniela 
Zglińskiego, wobec którego Sienkiewicz czuł się jeszcze swobodniej niż wobec Ho-
raina. W tej korespondencji nadawca nie tylko eksponował własne „dokonania” na 
tym polu:

Tego interesu, który Pan lubisz nad wszelki statek ziemski, wprawdzie czasem brak – ale Chinki 
zastępują go, jak mogą. Tylko skromność moja, tylko wszelki brak miłości własnej wstrzymuje mnie od 
pochwalenia się przed Wami, ile razy... [SZ 587]

– ale i formułował podszyte osobistymi uprzedzeniami uogólnienia, związane z se- 
ksualnymi obyczajami kobiet różnej narodowości:

40 Ten sam motyw został powtórzony w szkicu z gór Santa Ana, gdzie czytamy: „Istotnie w górach, 
na stepach i w ogóle w pustyni, gdy sięgniesz ręką do kieszeni i wyciągniesz z niej parę białych lub 
żółtych krążków, nie możesz powstrzymać uśmiechu i pewnego uczucia pogardy dla tej rzeczy, 
którą mimo woli nauczyłeś się prawie czcić w miastach, a która tam na razie nie warta naboju 
prochu lub kawałka suszonego mięsa” (SP-2 30). 
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À propos – Chinki się golą, ale nie dość często, skutkiem tego „ten interes” wygląda jak twarda 
szczotka. Indianki mają wszy miliony, a Amerykanki są zimne – Irlandki zbyt pobożne – więc dobrowol-
nie nie dają, tylko każą się gwałcić, wreszcie jedne i drugie mają wstrętny zwyczaj pytać: Are you satis-
fied? [...] Co do czystych Amerykanek, żeby Panu dać pojęcie o młodych miss, powiem tylko to: czy 
pamiętasz Pan u Andzi, jak Zosia, Walerka lub Olesia przechodzi z talerzami, a wszyscy ją macają to 
za cycki, to za dupę, to za udo – tu tak samo – tylko że to robią panny z garsonem. [SZ 587–588]

Ryszard Koziołek następująco pisze o specyficznej tonacji tych tekstów:

Wśród całej dostępnej korespondencji Sienkiewicza amerykańskie listy do Horaina są absolutnie 
wyjątkowe, jeśli idzie o wolność wypowiedzi. Gdzie indziej tak powściągliwy i kontrolujący swój tekst 
„prywatny”, tu nie waha się być złośliwym, zaczepnym, nieco zadufanym i pieprznym41.

Uważne wczytanie się w Sienkiewiczowską prywatną korespondencję z Amery-
ki nasuwa jednak hipotezę, iż owa manifestacyjna pieprzność, jakże mocno kon-
trastująca z subtelnością wypowiedzi dotyczących Modrzejewskiej, wiąże się również 
z jakiegoś rodzaju odreagowywaniem frustracji nurtujących pisarza. W pełni nato-
miast możemy zgodzić się z badaczem, że otrzymujemy tu obraz „ostatnich błysków 
życia prywatnego” człowieka, który „już za kilka lat stanie się instytucją”42, co 
w znacznym stopniu stonuje wcześniejszą bezpośredniość i narzuci zwiększoną 
dbałość o powagę własnego wizerunku.

Czymże więc jest w odniesieniu do całej biografii Sienkiewicza jej zapisany w listach 
amerykański epizod? 

2-letnia wyprawa miała być szansą na uwolnienie się od tendencyjności war-
szawskich doktryn ideowo-estetycznych i na wypróbowanie nowych ról życiowych, 
dających możliwość samorealizacji: zagranicznego korespondenta prasowego, 
dramaturga, osadnika kolonizującego dzikie przestrzenie, kolekcjonera przygód 
miłosnych. Jak się jednak okazało, owe tak wyeksponowane w listach role zostały 
zbudowane bardziej z marzeń i zmyśleń niż z realiów43. Równocześnie za paradoks 
Sienkiewiczowskich zapisków z wyprawy do Nowego Świata należy uznać, że mimo 
wyrażanego w nich entuzjazmu dla amerykańskiej nowoczesności główną część 
korespondencji zajmuje opiewanie tych form życia, które bliższe są romantycznym 
wyobrażeniom o związku człowieka z naturą niż założeniom o ważności postępu 
cywilizacyjnego i technicznego. Zamorska podróż stanowiła więc wynik różnorod-
nych motywacji, których zewnętrzna racjonalność (umowa z redakcją „Gazety 
Polskiej”) skrywała również pogoń za nieziszczalnymi utopiami. 

Ta ucieczka od – jak ją Sienkiewicz dobitnie określił – „nierządnicy, która się 

41 K o z i o ł e k, op. cit., s. 29.
42 Ibidem.
43 Na interesujący aspekt owej nierealności amerykańskich planów autora Latarnika zwrócił uwagę 

Szczublewski, jako badacz biografii zarówno Sienkiewicza, jak i Modrzejewskiej. Mówił on o klęsce 
pisarza w związku z przyjętą przez niego misją kronikarza triumfów scenicznych znakomitej polskiej 
aktorki: „Henryk [...] przesycił się Heleną, zagrał do końca tak jej potrzebną jeszcze niedawno rolę 
zakochanego entuzjasty, dalej nie będzie zwycięskiej pani potrzebny [...]” (S z c z u b l e w s k i, op. 
cit., s. 68). I jeszcze: „Miał być reporterem amerykańskiej kariery Heleny, po to go wysłała. Z braku 
dolarów – plan upadł. Nawet męża nie miała za co zabrać w pierwsze, decydujące tournée. Impre-
sario kupił ją tanio [...]. Nie znający języka polski reporter mu niepotrzebny. [...] Sam pomysł z tym 
reporterstwem był równie warszawski jak księżycowy, nie przewidział kosztów” (ibidem, s. 73).
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u nas opinią nazywa [...]” (SH 372), mająca być jednocześnie sposobem sprawdze-
nia się w roli dziennikarza i pisarza piórem zarabiającego na chleb, okazała się 
niemożliwa do kontynuowania, gdy zaczęły Litwosa zawodzić rozliczenia z rodzimą 
redakcją, a próby wejścia na amerykański rynek publicystyczno-literacki zakoń-
czyły się fiaskiem. Nie jest zresztą wykluczone, że problemy finansowe miały wpływ 
już na wątpliwości związane z oceną własnego dorobku pojawiające się wcześniej 
w prywatnych listach44. Utrwalona w korespondencji huśtawka nastrojów przeło-
żyła się też na zmienne plany Sienkiewicza dotyczące własnej przyszłości. Była już 
mowa o deklaracjach odsłaniających chęć przekształcenia amerykańskiej wypra-
wy w podróż dookoła świata. Wiemy jednak również, że zaraz po powrocie do 
Europy pojawił się w głowie autora Szkiców węglem pomysł zarabiania na życie 
za pomocą guwernerki, zapisany w powstałych we Francji listach do Mścisława 
Godlewskiego45. 

Wyładowywanie własnych frustracji twórczych zdaje się leżeć u podstaw wielu 
opinii pisarza na temat warszawskiego czy, szerzej, polskiego życia literackiego. 
W prywatnej korespondencji dominuje ton demaskatorski, w publicystycznej – owa 
krytyka została bardziej stonowana, więcej jest w niej ironii i sarkazmu niż inwek-
tyw. Negatywnej tonacji wypowiedzi o polskim życiu literackim nie zmieniają nie-
liczne pozytywne opinie, w rodzaju tej dotyczącej wiersza Marii Konopnickiej46.

Sienkiewicz poszukujący dopiero własnej drogi życiowej i artystycznej, bardziej 
jeszcze prowadzony przez rozmaite literackie konwencje niż świadomie je wybiera-
jący, ujawnia w amerykańskich autokreacjach to, co zostało następująco zdiagno-
zowane w odniesieniu do całościowego światopoglądu polskiego twórcy:

Praktykował dyskurs sprzeczności bezwiednie, bez troski o spójność swej tożsamości ideowej, 
jakby był przekonany, że konsekwencja w tym względzie nie obowiązuje artysty47.

Niewątpliwe też jest, że wyjazd do Nowego Świata otworzył biografię pisarza-
-nomady, żyjącego w hotelach i wynajętych kwaterach i powracającego stamtąd do 
domu w celu przygotowania się do kolejnej podróży. Ta „dychotomia osiadłości 
i mobilności”, by posłużyć się tu określeniem Małgorzaty Czermińskiej48, nie za-
kończyła się nawet w ofiarowanym przez naród dworku, który pisarz rokrocznie 
jesienią opuszczał, przenosząc się do Warszawy, i z którego w roku 1914 wyjechał, 
już bezpowrotnie, do Szwajcarii.

Pierwsza wielka podróż Sienkiewicza ujawnia jednak to, czego zabrakło w ko-
lejnych zagranicznych wyjazdach: wiarę w świat stojący otworem przed zdolnym, 
młodym człowiekiem i nadzieję na nowy życiowy początek. Tęsknoty te, które za 
Marią Janion można opisać jako „aurę marzenia o jakichś [...] nieprawdopodobnych 

44 Szczególnie mocno nasycony jest tymi wątpliwościami list do Lea z marca 1877, w którym żądania 
finansowe przeplatają się z następującymi deklaracjami: „lękam się, że talentu mi nie starczy [...]”, 
„Po staremu wątpię o sobie”, „najczęściej myślę, że jestem literackim sztucznym zerem” (SL 469).

45 S i e n k i e w i c z, Listy, t. 1, cz. 2, s. 6, 8, 10, 15. Zob. też SL 479.
46 Pochwała ta została zawarta w liście do Horaina (SH 373) i rozwinięta w korespondencji skierowa-

nej do druku (zob. SP-1 235–236).
47 K o z i o ł e k, op. cit., s. 30.
48 C z e r m i ń s k a, op. cit., s. 192.
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przygodach, o jakichś fantastycznych pejzażach i postaciach [...]”49, mają wyraźny 
wymiar eskapistyczny. Podróż do Nowego Świata stanowiła ucieczkę Sienkiewicza 
od ponurej codzienności Przywiślańskiego Kraju, tak jak swoistym unikiem wobec 
pytań o teraźniejszość i przyszłość Polaków stała się, podjęta przez pisarza po kil-
ku latach, wyprawa w przeszłość.

Do Ameryki wyjechał Litwos w poczuciu, że potrzebne mu jest nowe otwarcie. 
Miejsce wybrane mogło stać się miejscem stałym, choć w końcu okazało się zale-
dwie dotkniętym50. I choć pisarz, po pierwszych chwilach rozczarowania, nawrócił 
się na Amerykę, znajdując w niej to, czego nie było w XIX-wiecznej Europie, ludzką 
energię umożliwiającą zapanowanie nad przyrodą i wytworzenie nowych form spo-
łeczno-politycznych, to jednak sam w tej nowej rzeczywistości nie umiał się odna-
leźć, a cała jego podróż stała się tylko 2-letnią przerwą od prawdziwego życia, ro-
dzajem egzotycznych wakacji, których literacki opis zostaje podkolorowany słowa-
mi tak, by zbyt szara rzeczywistość zalśniła wszelkimi kolorami tęczy.

A b s t r a c t

ALEKSANDRA CHOMIUK Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

BIO/GEO/GRAPHY AS AUTOCREATION ON SIENKIEWICZ IN AMERICA

The article is an attempt at reading Henryk Sienkiewicz’s private and journalistic correspondence from 
America through the prism which merges two topics: geography and identity. The particular official and 
unofficial letters are seen in this view as a record of a special self-project of identity whose efficacy of 
impact on the receiver resulted from the writer’s skillful combination of fact-collecting with fiction-
writing.

49 M. J a n i o n, Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest. W: Zło i fantazmaty. 
Kraków 2001, s. 185. Prace wybrane. T. 3.

50 Zob. C z e r m i ń s k a, op. cit., s. 198.
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„NOC JEANPAULOWSKA” U FIODORA DOSTOJEWSKIEGO, BOLESŁAWA 
PRUSA I THOMASA MANNA*

Spadkobierca oświecenia, niejednoznaczny romantyk, ulubieniec biedermeieru 
i symbolistów, uczeń Swifta, Sterne’a i Rousseau, kontynuator XVII-wiecznej mi-
styki, specyficzny humorysta i wcielenie osławionej „Innerlichkeit”, żywiołowy liryk 
i mistrz subtelnych gier autotematycznych – Jean-Paul1 był twórcą prozy samo-
rodnej i rozwichrzonej, która po nagłej, błyskotliwej karierze szybko popadła w nie-
łaskę, by renesans przeżyć dopiero w wieku XX, zgodnie z profetyczną zapowiedzią 
Ludwiga Börnego, żegnającego zmarłą gwiazdę Bayreuth słowami: „stoi niecierpli-
wie u bram wieku dwudziestego i czeka uśmiechając się, aż pójdzie za nim jego 
wlokący się ludek”2. „Ludek” ów przypomina sobie o autorze Titana zwłaszcza 
w okresach jubileuszowych; tak też jest w roku 2013, w 250-lecie urodzin pisarza. 

* Tekst niniejszy, w wersji dużo krótszej, został wygłoszony na konferencji Noce romantyków. Lite-
ratura – kultura – obyczaj, zorganizowanej przez Instytut Folologii Polskiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego (Wrocław, 17–18 października 2013).

1 Właśc. Johann Paul Friedrich Richter. Do przywoływanych tu tekstów J. P. F. R i c h t e r a  odsyłają 
skróty: RB = J e a n - P a u l, Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit 
des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel. W: Werke in zwölf 
Bänden. Hrsg. N. M i l l e r. T. 3. München 1975; RM = J e a n - P a u l  (R i c h t e r), Mowa wypowie-
dziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga. Przeł. 
M. Ż m i g r o d z k a. „Ogród. Kwartalnik” 1991, nr 2. Ponadto zastosowano następujące skróty: D = 
F. D o s t o j e w s k i, Idiota. W: Dzieła wybrane. Wyd. 2. T. 3. Przeł. J. J ę d r z e j e w i c z. Warsza-
wa 1987. – J = M. J a n i o n, Apokalipsa bez zbawienia. Tematy jeanpaulowskie. W: Żyjąc tracimy 
życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa 2001. – M = T. M a n n, Czarodziejska góra. T. 1–2. 
Przeł. J. K r a m s z t y k  (t. 1), J. Ł u k o w s k i  [właśc. W. T a t a r k i e w i c z] (t. 2). Warszawa 1998. 
– R = W. R e h m, Jean Paul – Dostojewski. Zur dichterischen Gestaltung des Unglaubens. Göttingen 
1962 (wcześniejsze wydania: 1940, 1947 – w nieco innej wersji). Liczby po skrótach wskazują 
stronice; w przypadku Czarodziejskiej góry pierwsza liczba, po łączniku, oznacza tom, następna 
– stronicę.

2 Tak mówił L. B ö r n e  na pogrzebie pisarza w 1825 roku. Cyt. za: A. R o g a l s k i, Trzy portrety 
niemieckie: Fryderyk Hölderlin, Jean-Paul, Stefan George. Poznań 1980, s. 119. Mieszane uczucia 
żywili w stosunku do Jean-Paula także niemieccy luminarze; Goethe nazwał go „Chińczykiem 
w Rzymie”, a F. N i e t z s c h e  pisał: „W sumie był on barwnym chwastem o mocnym zapachu, jaki 
przez noc wystrzelił na subtelnych owocowych grządkach Schillera i Goethego; był dobrym, lubią-
cym wygody człowiekiem – a jednak był przeznaczeniem – przeznaczeniem w szlafroku [Verhängnis 
im Schlafrock]” (cyt. za: H.-J. O r t h e i l, Jean-Paul. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 
Reinbek bei Hamburg 1984, s. 145). Z kolei głos współczesnego badacza ostrzega: „Nagłe przesko-
ki między poezją a filozofią, rzeczowością a magią słów, humorem a wzruszeniem, polityczną de-
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Ale jeden krótki tekst Jean-Paula nigdy nie uległ przedawnieniu. Bez niego nie 
byłoby literackiej nocy romantycznej – przynajmniej w jej wspaniałej, kanonicznej 
postaci, gdzie groza i metafizyczne przerażenie łączą się z zachwytem nad triumfu-
jącym wyzwoleniem wyobraźni. Nie byłoby kanonicznych Straży nocnych Bonaven-
tury-Klingemanna, fantastycznych opowieści Ernsta Theodora Amadeusa Hoffman-
na, mrocznych tekstów Georga Büchnera, „czarnego słońca” nocy Victora Hugo czy 
Gérarda de Nervala3. Chodzi, oczywiście, o fragment jednej z kolażowych Jeanpau-
lowskich powieści, który pod tytułem Le Songe de Jean-Paul (Sen Jean-Paula) 
w przekładzie francuskim pani de Staël miał zrobić europejską karierę jako jedno-
znaczny „sen ateisty”4: porażający dla współczesnych, atrakcyjny dla potomnych. 
Tymczasem w kontekście oryginalnym – czyli w satyryczno-filozoficznej powieści 
małżeńskiej pod barokowym tytułem Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehe-
stand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarkt- 
flecken Kuhschnappel5 (1796–1797) – senna wizja funkcjonuje w starannie skom-
ponowanej wewnątrztekstowej konfiguracji. Jako „pierwszy kwietny fragment” (Erstes 
Blumenstück) przynosi fantasmagoryczny obraz ateistycznej apokalipsy bez Boga 
i nieśmiertelności, ale zaraz po nim następuje „drugi kwietny fragment” (Zweites 
Blumenstück): widzenie przedstawiające Matkę Boską z Chrystusem w zaświatach6. 

klaracją a nauką pedagoga czynią jego twórczość wręcz niedostępną dla całych generacji niemiec-
kich nauczycieli i dogmatyków literatury” (M. Z a r e m b a, Jean-Paul. Dichter und Philosoph. Eine 
Biographie. Köln 2012, s. 28).

3 Utwór E. A. F. K l i n g e m a n n a  Straże nocne przypisywano nawet Jean-Paulowi (zob. M. R o u-
c h é, Bonaventure ne serait-il pas Jean-Paul Richter lui-même? „Études Germaniques” 1969; zob. 
też A. M i e l k e, Bonaventuras „Nachtwachen” als „treffliche Nachahmung” Richters. „Zeitschrift 
für Deutsche Philologie” 1985). „Czarne słońce” nocy pojawia się w poemacie V. H u g o  Ce que dit 
la bouche d’ombre (1855) oraz w sonecie G. d e  N e r v a l a  El Desdichado (1853). Jak wiadomo, 
bez Jean-Paula nie byłoby także kluczowego dla romantyzmu słowa „Weltschmerz”. 

4 Taki też tytuł (The Atheist’s Dream) otrzymała skrócona wersja w tłumaczeniu angielskim autorstwa 
Th. C a r l y l e’ a  z 1836 roku (zob. J 32). Decyzja pani de Staël, by przełożyć ten fragment w wer-
sji okrojonej, została zresztą oprotestowana przez samego Jean-Paula. Z niewiadomych względów 
(czyżby siła francuskiej tradycji?) obszerną przedmowę odautorską (Vorbericht) oraz krótsze wpro-
wadzenie do właściwej fabuły sennej – w sumie 1/3 całego oryginalnego tekstu – pominęła również 
Ż m i g r o d z k a  w swoim (jak się zdaje, pierwszym i jedynym polskim) przekładzie opublikowanym 
w „Ogrodzie”. Parafrazy zdań przedmowy pojawiają się tylko u J a n i o n  (J 32).

5 W tłumaczeniu na język polski tytuł ten brzmiałby: „Zbiór kwiatów, owoców i kolców, czyli mał-
żeństwo, śmierć i wesele F[irmiana] St[anisława] Siebenkäsa, adwokata ubogich w miasteczku 
Kuhschnappel”. W germanistycznej tradycji funkcjonuje również tytuł skrócony: Siebenkäs. Powieść, 
rodzaj obyczajowo-psychologiczno-filozoficznej paraboli, miała być pierwotnie mozaiką „kwiatów”, 
„owoców” i „kolców”, ostatecznie jednak dominację uzyskał motyw ostatni, historia nieudanego 
(z powodu społecznej mizerii oraz różnic mentalnych) małżeństwa bohatera, który korzystając 
z pomocy przyjaciela-sobowtóra finguje własną śmierć i wstępuje – raczej w planie symboliczno-
-alegorycznym – w drugi, idealny związek małżeński, przechodząc metamorfozę powtórnych narodzin. 

6 Poza tym tematykę sennego ekskursu zapowiadają bezpośrednio go poprzedzająca wanitatywna 
sekwencja fabularna (wieczorna przechadzka trojga bohaterów pod rozgwieżdżonym niebem, tak-
że po cmentarzu z rekwizytami świeżej mogiły i ludzkiej czaszki) oraz wzmianki – wszystkie klu-
czowe dla późniejszego snu – o kazaniu głoszonym północną porą, odkupieniu i ateizmie (zob. RB 
266: „Są może jeszcze mniejsze globy niż nasza ziemia, a jednak musi coś na niej być, skoro Pan 
poniósł za nią śmierć”; „»Więcej zbawców poniosło śmierć za ziemię i za ludzi – i jestem pewien, że 
Chrystus ujmie kiedyś ręce wielu pobożnych ludzi i powie: Wy także cierpieliście pod Piłatem’. Co 
więcej, niejeden taki niby Piłat uchodzi pewnie za Mesjasza«. Lenette po cichu zmartwiła się, że jej 
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Ponadto oryginalna powieściowa wersja – trzykrotnie dłuższa niż przekład francuski 
– w odautorskiej przedmowie i w zakończeniu tekstu wyraźnie dezawuuje bluźnier-
czą dla wierzących wymowę „snu”7. 

Geneza legendarnego tekstu wiąże się z kryzysem, jaki młody literat przeżywał 
w latach 1788–1790, znękany licznymi przypadkami zgonów wśród osób bliskich 
oraz wątpliwościami natury światopoglądowej8. Świadectwem tego stał się autote-
rapeutyczny zapis, który począwszy od pierwszego zarysu z roku 1789 przeszedł 
całą ewolucję, jak dowodzą tytuły kolejnych wersji: Schilderung des Atheismus. Er 
predigt, es ist kein Gott (Przedstawienie ateizmu. Głosi on kazanie, że nie ma Boga); 
Todtenpredigt Shakespear (Mowa żałobna Szekspira); Des toten Shakespear’s Kla-
ge unter toten Zuhörern in der Kirche, dass kein Gott sei (Umarły Szekspir skarży 
się w kościele umarłym słuchaczom, że nie ma Boga), Rede des Engels beim Welt-
gebäude (Mowa anioła na szczycie kosmicznego gmachu) – aż po ostateczną, znaną 
z powieści Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei (Mowę 
wypowiedzianą przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, 
że nie ma Boga)9. 

Jeanpaulowski nokturn może być rozpatrywany na trzech poziomach. 
Po pierwsze – wizja „nocy kosmicznej” ujawnia „fatalistyczne zamknięcie czło-

wieka w naturze, będącej domeną sił zbrodniczych i lucyferycznych”, „przemawia 

mąż jest ateistą, a co najmniej filozofem”). W pierwszym wydaniu miejsce „snu” było bardziej 
osobne i wyeksponowane zaraz na początku powieści, co w pewnej mierze usprawiedliwia zabieg 
pani de Staël polegający na wyodrębnieniu „snu” jako autonomicznej całostki.

  7 Fragmenty początkowe, pominięte w tłumaczeniu francuskim i polskim, obejmują odautorską 
przedmowę oraz wprowadzenie do fabuły sennej; to ostatnie zaczyna się zdaniem: „Gdy słyszymy 
w dzieciństwie, że o północy, kiedy sen nasz sięga głęboko w duszę [...], umarli budzą się ze swego 
snu i naśladują w kościele mszę żywych: wtedy z powodu umarłych wzdrygamy się przed śmiercią; 
i w nocnej pustce odwracamy wzrok od wysmukłych okien kościoła w obawie, że ich blask nie 
pochodzi jedynie od promieni księżyca” (RB 270–272). 

  8 Kryzys ten został uśmierzony, jak Jean-Paul sam zapisał, pod wpływem przejmującego wyobraże-
nia (15 XI 1790) własnej śmierci, skutkującego powrotem do wiary; w ten sposób jeszcze raz ne-
gatywna, ciemna noc św. Jana stała się źródłem powtórnych, duchowych narodzin (zob. Kindlers 
Neues Literaturlexikon. Hrsg. R. R a d l e r. München 1990, s. 685. – G. d e  B r u y n, Richter. Hasło 
w: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. W. K i l l y. T. 9. München 1991, 
s. 435. – J 22–24). Sceptycyzm Jean-Paula narodził się w laicyzującym klimacie ówczesnego śro-
dowiska uniwersyteckiego w Lipsku, gdzie uznanie przyszłego pisarza zdobyły wykłady profesora 
medycyny i filozofii, współtwórcy nowoczesnej antropologii, E. P l a t n e r a, autora m.in. pracy 
Gespräch über Atheismus (zob. Z a r e m b a, op. cit., s. 65 n.). Często podkreśla się dramatyzm tych 
rozterek u syna pastora, studenta teologii, którego „sceptycyzm wobec teologii [Gotteslehre] dopro-
wadził ostatecznie do teo l u k i  [Gottes l e e r e]” (ibidem, s. 79). W istocie jednak Jean-Paul był 
zwolennikiem nieortodoksyjnej teologii liberalnej, popierając model człowieka głoszony przez Her-
dera (nie podzielając tylko jego spinozjańsko-leibnizowskiego monizmu), a Bóg, dusza i nieśmier-
telność stanowiły triadę jego „ukochanych myśli-fetyszy” (zob. ibidem, s. 30, 312).

  9 Polskojęzyczne tytuły wersji wcześniejszych (oprócz drugiej i czwartej) podaję za J 23, J 32. Wersja 
Des toten Shakespear’s Klage [...] była planowana jako element (Ernsthafter Zwischenakt) większej 
całości (Bairische Kreuzerkomödie), która jednak nie ukazała się; tekstu nie wydrukował też osob-
no Herder (zob. Kindlers Neues Literaturlexikon, s. 685). Kazanie „umarłego Szekspira” powtórzy 
potem obłąkany bohater Titana J e a n - P a u l a, wygłaszając o północy bluźnierczą mowę o „wnie-
bowstąpieniu w przyszłą nicość [Himmelfahrt ins zukünftige Nichts]” i o „śmierci po śmierci [der 
Tod nach dem Tode]” (cyt. za: R 19).
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ciszą, pustką, nicością”10. Jako „kluczowy dokument nowoczesnego ateizmu”, 
„najprzenikliwsze świadectwo romantycznego poetyckiego nihilizmu” albo wręcz 
„pierwsze literackie przedstawienie nihilizmu” – jest konsekwentnym wnioskiem 
z przesłanek ateistycznych, wypracowanych w fermencie XVIII stulecia11, a także 
ryzykownym „eksperymentem środka” („experimentum medietatis”), jak św. Augu-
styn nazywał usytuowanie jednostki w centrum wszechświata12. Niemiecki prero-
mantyk nadał zwątpieniu formę ekstremalnie „zuchwałą”, wkładając manifest 
ateizmu w usta – nie, jak początkowo zamierzał, personifikacji tegoż ateizmu czy 
odkrytego właśnie w Niemczech wizjonera ludzkiego tragizmu, Szekspira13, ale – 
samego Chrystusa. Zjawia się on (umarły, nie zmartwychwstały!) wśród niespokoj-
nego pulsowania ciał powstałych z grobów, w posępnym dniu ostatecznym, pełnym 
wszechogarniającej szarości i „dysonansów”, by oczekującym na zjawienie się Boga 
oznajmić „złą nowinę”: „Jego nie ma! [...] Jesteśmy wszyscy sierotami, ja i wy, nie 
mamy ojca”, gdyż „pustynie nieba” wypełnia tylko chaos i „przeżuwająca samą sie-
bie wieczność” (RM 108). Centrum bluźnierczej paruzji stanowią zagłada „kosmicz-
nego gmachu” oraz skarga Chrystusa na „milczącą nicość”, „odwieczną konieczność” 
i „obłędny przypadek”, wobec których „jakże samotny jest każdy w wielkim, trupim 
dole wszechświata!” (RM 108)14. Lamentując nad utratą własnej wiary, Chrystus 
zwraca się do śniącego (autorskiego) podmiotu, aby za życia korzystał ze szczęśliwej 
iluzji wiary w Boga: „Śmiertelniku [...], jeśli jeszcze żyjesz, uwielbij Go, [inaczej] już 
straciłeś Go na wieki” (RM 109)15. Sugestię ateistycznej terapii szokowej zawierają 
już pierwsze zdania narracji sennej: „leżałem na górze twarzą do słońca i zapadłem 
w sen. Śniło mi się wtedy, że ocknąłem się na cmentarzu” (RM 107). Paradoksalne 

10 H. K r u k o w s k a, Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje. Wyd. 2, 
popr., Gdańsk 2011, s. 10. 

11 J. K a h l, Jean-Pauls „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei”. Ein 
literarisches Meisterwerk und ein theoriegeschichtliches Dokument auf der Schnittstelle von Aufklä-
rung und Romantik. Wykład wygłoszony w Haus der Romantik w Marburgu 29 IV 2012. Na stronie: 
http://www.kahl-marburg.privat.t-online.de/Kahl_Jean-Paul-Rede.pdf (data dostępu: 20 VIII 2013), 
s. 1. – W. B r a u n g a r t, cyt. za: Ch. S c h u l t e, Haben wir (k)einen Vater? „Christ in der Gegen-
wart. Zeitschrift für Religion, Glaube, Spiritualität, Gesellschaft” 65 (2013), April. Na stronie: http://
www.christ-in-der-gegenwart.de/aktuell/artikel_angebote_detail?k_beitrag=3719490 (data dostępu: 
29 VII 2013). – D. F. M a h o n e y, Der Roman der Goethezeit (1774–1824). Stuttgart 1988, s. 69. 
Zob. też J 22: „Tłem utworu Jean-Paula były tematy religijno-egzystencjalne, krążące w powietrzu 
wieku oświecenia i niebywale wzmocnione przez romantyzm”, takie jak „nieobecność Boga”, „rozpacz 
Chrystusa” czy „niemożliwość wiary w zmartwychwstanie”.

12 Po formułę św. A u g u s t y n a  („illud suae medietatis experimentum”) sięgnął R e h m, interpretując 
tekst Jean-Paula. Ojciec Kościoła oceniał próby stawiania jednostki w centrum wszechrzeczy jako 
zamierzenie zuchwałe i demonicznie niebezpieczne, bo oddalające ją od Boga, do którego, jako swe-
go pierwowzoru, ma ona dążyć – antyczny, lucyferyczny Prometeusz powinien ustąpić chrześcijań-
skiemu Prometeuszowi, Chrystusowi. O experimentum medietatis mówił też Pascal (zob. R 5). 

13 Tak uważa R e h m, nazywając wielkiego dramatopisarza „poetą potężnych tragicznych sztuk 
o zniszczeniu”, gdzie „świat i dusza wyzbyte Boga pogrążają się w beznadziejnym mroku” (R 22). 
Zob. też J 23. W przedmowie Jean-Paul pisał: „Celem niniejszego utworu jest przeproszenie za jego 
zuchwałość” (RB 270). 

14 Ciekawe, iż francuska tłumaczka zrezygnowała akurat z tego fragmentu Snu, który przynosi tytu-
łową i właściwą „mowę” Chrystusa.

15 W nawiasie kwadratowym podajemy własną wersję tłumaczenia niemieckiego „sonnst” (u Żmigrodz-
kiej mniej fortunne „raczej”).
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przebudzenie we śnie można rozumieć jako przebudzenie ze snu wiary do surowej 
prawdy ateizmu. 

Ale nie darmo Richter został nazwany „niekwestionowanym mistrzem marzenia 
sennego”16. Fakt, iż śniący śni przestrzeń cmentarną, bądź wręcz piekielną, oznacza 
równocześnie, że chodzi o wizję śmiertelnie niebezpieczną dla człowieka. Na planie 
drugim (czy właściwie pierwszym?) fantasmagoria jest gorącym, pełnym udręki 
protestem przeciwko ateizmowi, o czym mówi usunięte przez panią de Staël zakoń-
czenie tekstu: 

[...] kiedy się obudziłem. 
Moja dusza płakała z radości, że mogłem znów uwielbić Boga [...]; a między niebem i ziemią weso-

ły, przemijający świat rozpostarł swe krótkie skrzydła i żył, jak ja, w obliczu nieskończonego Ojca. [RM 
109]

– a także odautorski komentarz w przedmowie: 

Zamiarem mego utworu jest też wzbudzenie przerażenia w niektórych uczonych i uczących się 
magistrach, albowiem obecnie właśnie oni, [...] zatrudnieni [...] przy [...] umocnieniach fundamentów 
filozofii krytycznej, ośmielają się poruszać kwestię istnienia Boga z tak zimną krwią i chłodnym sercem, 
jakby chodziło o istnienie ośmiornicy i jednorożca. [RB 270–271]17 

W pewnej mierze koszmar senny jest wariacją na temat Goyowskiego „gdy rozum 
śpi, budzą się upiory”; nauczony imaginacyjnym przeżyciem własnej śmierci, Jean-
-Paul budzi na moment, niejako eksperymentalnie, upiory zwątpienia, by poddać 
się ich zgubnym mocom w celu swoistej katharsis. O autoterapii mówi przypis 
samego autora: 

Gdyby kiedykolwiek moje serce stało się tak nieszczęśliwe i martwe, że zostałyby w nim zniszczo-
ne wszystkie uczucia, które potwierdzają istnienie Boga, wówczas ten tekst wstrząsnąłby mną, uzdro-
wiłby mnie i przywróciłby mi znów zdolność do uczuć. [cyt. za: J 20]18

16 A. B é g u i n, Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francu-
skiej. Przeł. T. S t r ó ż y ń s k i. Gdańsk 2011, s. 202, rozdz. Hesperus, poświęcony Jean-Paulowi 
(opieramy się na tym przekładzie; wcześniejsze tłumaczenie fragmentu pracy Béguina: M. R y c h-
t e r, Hesperos. „Kresy” 1998, nr 2). Jako autor prac O marzeniu sennym (1798) i Rzut oka na świat 
marzeń sennych (1813) Jean-Paul „sformułował psychologię i estetykę marzenia sennego, które 
z kolei odbiły się echem w teoriach romantycznych” (ibidem, s. 48). Pisarz podkreślał moc elemen-
tu nieświadomego w snach i wyobraźni twórcy (ucieleśniał go według niego Szekspir, niedoszły 
głosiciel Mowy), zainspirowany teorią podmiotu Jacobiego; ten ostatni „podobnie jak Kant uchylił 
zasłony ludzkiego wnętrza i – odkrył puszkę Pandory. Toteż niektóre teksty Jean-Paula, jak Skar-
ga umarłego Szekspira [...], wydają się opisywać ów stan po otwarciu złowrogiej puszki” (Z a r e m-
b a, op. cit., s. 215–216).

17 Pisarz nie kwestionował nowoczesnej wiedzy naukowej – „w teologii nie uwzględniającej filozofii 
oraz wiedzy przyrodniczej widział błędną drogę” – był jedynie wrogiem postkantowskiego „hiper-
krytycyzmu jako choroby swojej epoki” (Z a r e m b a, op. cit., s. 310, 313).

18 W innym miejscu przedmowy czytamy: „Można dwadzieścia lat z rzędu wierzyć w nieśmiertelność 
duszy – – i dopiero w roku dwudziestym pierwszym, w jednej wielkiej minucie, zdumieć się bogac-
twem owej wiary, żarem bijącym z roponośnego źródła” (RB 270). Tę wielką minutę może zrodzić 
przerażenie autentyczną niewiarą. „To, co zabronione, zdobywa prawo do istnienia dzięki temu, że 
zostaje użyte i zastosowane jako pedagogiczne narzędzie przeciwko samemu sobie” – komentuje 
C. P i e t z c k e r  (Einführung in die Psychoanalyse des literarischen Kunstwerken am Beispiel von 
Jean-Pauls „Rede des toten Christus”. Würzburg 1985, s. 39). Można, oczywiście, stwierdzić, że 
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Goyowska dewiza zostaje tu przekształcona na: „Gdy s e r c e  śpi, budzą się 
upiory” lub „Gdy rozum się b u d z i, budzą się upiory”. Kardynalnym argumentem 
w obronie wiary staje się uczucie: lęku przed światem bez Boga oraz zachwytu nad 
światem oeconomiae divinae. Jak u Friedricha Schleiermachera i Friedricha Hein-
richa Jacobiego19, wiara spełnia się nie (jak przez wieki nauczała teologia) na 
drodze ratio, zawłaszczonej przez oświeceniowy, racjonalistyczny krytycyzm, ale 
jako emocjonalna i egzystencjalna „filozofia życia”20. A dawne upiory, które wiodły 
na pokuszenie, zastępuje upiorność wewnętrznego świata niedowiarka – choć ele-
menty tradycyjnej, eschatologicznej demoniczności także pojawiają się w finale 
Jeanpaulowskiego snu („zobaczyłem wzniesione w górę sploty ogromnego węża 
wieczności, który legł wokół wszechświata [...] i miażdżąc nieskończoną świątynię, 
ścisnął ją do wymiarów cmentarnego kościoła [...]”, RM 109). Przypieczętowaniem 
uczuciowej apologii wiary, którą à rebours głosi Mowa, jest następująca po niej 
kojąca wizja rajskiego przebytu, wprowadzona w podobnej, pierwszoosobowej nar-
racji, zatytułowana Der Traum im Traum (Sen we śnie). Sen o Matce Boskiej śniącej 
z tęsknoty za ziemią różne obrazy międzyludzkich relacji, wśród których największym 
wzruszeniem napełnia ją widok macierzyńskiej miłości, to symboliczne „podeptanie 
przez niewiastę głowy węża” i odwrócenie sennego pandemonium21; nie sposób 
pominąć tak wyeksponowanej paraleli sennej w egzegezie Jeanpaulowskiego kosz-
maru. Dla wielu jest Mowa świadectwem osobistej, nierozstrzygniętej rozterki re-
ligijnej samego autora (dowodzi tego język metafizycznego lęku, jakim operuje, 
którego nie będzie znał nowoczesny, postfeuerbachowski ateizm22) i jako taka będzie 

„nie Bóg ratuje Jean-Paula od niewiary, tylko on sam zbawia siebie swoim własnym tekstem. [...] 
Subiektywizacja, co więcej, prywatyzacja religii, dzisiaj nam wszystkim znana, bierze tutaj swój 
początek” (K a h l, op. cit., s. 5). Jak zauważa jeszcze inny z komentatorów, swoją melancholię 
poskramia Jean-Paul „niewzruszoną wiarą w potęgę słów. [...] Przeciwko śmierci i przeciwko pust- 
ce grożącego świata bez Boga mobilizuje sztukę” (R. B u c h e l i, Jean-Pauls enormes Werk. „Neue 
Zürchner Zeitung” 2013, nr z 22 III. Na stronie: http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/
der-ist-noch-ueber-goethe-1.18051824# ádata dostępu: 29 VIII 2013ñ). 

19 Obaj związani byli z tzw. teologią uczucia („Gefühlstheologie”). F. H. Jacobi był obok J. G. Herdera 
najważniejszym filozoficznym autorytetem Jean-Paula.

20 Zob. w przedmowie (RB 270–271): „Przeraziły mnie toksyczne wyziewy, jakie owiewają i duszą 
serce każdego człowieka, który po raz pierwszy wkracza w ateistyczny system nauki. [...] całe 
umysłowe uniwersum zostaje ręką ateizmu rozerwane i rozbite na niezliczone, rtęciowe drobinki 
J a, które świecą, biegną, błądzą, zderzają się i rozbijają, pozbawione jedności i ciągłości. [...] Nikt 
nie jest we wszechświecie tak samotny jak ten, co wypiera się Boga – pogrąża się on w żałobie 
swego własnego, osieroconego serca, które utraciło wielkiego ojca, obok niezmierzonego truchła 
[Leichnam] natury, nie ożywianego i nie utrzymywanego przez żadnego ducha świata [...]. Świat 
cały rozpościera się przed nim jak wielki, kamienny, zagrzebany w piasku egipski Sfinks; a kosmos 
niczym zimna, żelazna maska bezkształtnej wieczności”. Konkluzja wygłoszona przez Chrystusa 
pojawia się zatem już w odautorskiej przedmowie, która jest streszczeniem i objaśnieniem „snu”.

21 Wizja Der Traum im Traum rozwija topos ludzi jako Boskiego snu: „Ziemia jest snem pełnym snów 
[ein Traum voll Träume]; musisz zasnąć, by sny ci się objawiły” – mówi Chrystus do Matki Boskiej 
(RB 276–277). Sentymentalną idyllę powstałą z myślą o konkretnej adresatce, „katolickiej księżnej 
Lichnovsky”, jak wyjaśnia przypis autora, odczytać można jako ukłon w stronę katolicyzmu i jego 
kultu maryjnego. Wizja niewiele ma wspólnego z nocną scenerią, inauguruje ją jednak – tak samo 
jak wcześniejszą Mowę – pejzaż zachodzącego słońca, tym razem z tęczą i odgłosami oddalającej 
się burzy (czyżby aluzja do przezwyciężonego sennego koszmaru?). 

22 Oczywiście, wzmocniony dzisiaj antymetafizyczną szczepionką postmodernizmu. Przykładem może 
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szczególnie atrakcyjna dla poszukiwaczy Boga milczącego i nieobecnego, wiary 
trudnej i niemożliwej23. 

Podwójna wizja Jean-Paula – nocna i dzienna – to tylko najwcześniejsze prelu-
dium do całego koncertu jego onirycznej prozy, pulsującej nieustannie antynomicz-
nymi obrazami24. Nowatorstwo i przepych wyobraźni to trzeci plan odbioru „poetyc-
kiego nihilizmu”25 Richtera. W Mowie umarłego Chrystusa mamy całą rekwizytornię 
gotycyzmu, wzrosłą na oświeceniowym pożądaniu kontrolowanej grozy, wzbogaco-
ną o demoniczną, frenetyczną wyobraźnię kosmiczną, bliską fantasmagoriom Dan-
tego, Boscha, Goi czy Piranesiego – po balladach to najbardziej oryginalny wkład 

być, przywoływany tu już, poświęcony Mowie ciekawy, informacyjnie klarowny i dociekliwy wykład 
ateistycznego filozofa K a h l a  (op. cit.). Autor, opierając się na Feuerbachowskiej afirmacji świata 
uwolnionego od Boga (trochę dziwi ten nieco archaiczny z punktu widzenia ostatnich dwóch stu-
leci patron ateizmu, naiwny w swych nadziejach na „człowiekobóstwo”), konstatuje współczesne 
„oddramatyzowanie i dezemocjonalizację ateizmu [Entdramatisierung und Entemotionalisierung des 
Atheismus]”, stającego się codziennością, i z wyrozumiałym dystansem rozprawia się z koszmarem 
jeanpaulowskim, nieaktualnym, choć fascynującym estetycznie oraz mentalnie produktem ery 
lęków metafizycznych, demaskując te ostatnie jako: lęk przez piekłem (paradoksalnym, ale zagła-
da perspektywy raju automatycznie pozostawia miejsce do zagospodarowania przez jego antynomię), 
lęk przed pustym uniwersum oraz, najistotniejszy według niego, lęk przed wolnością. Wszystkie 
te obawy są według Kahla nieznane ateistycznej wizji świata (która wszakże, można dodać, zdaje 
się nie dostrzegać innego rodzaju lęku, ciągle aktualnego: przed człowiekiem i formami jego wol-
ności). Skądinąd jednak K a h l  (op. cit., s. 7–9) przyznaje, że Mowa Jean-Paula do dzisiaj stanowi 
pewien gorszący „kamień obrazy” dla naszego myślenia. 

23 Według J a n i o n  „Najdalej w wyciągnięciu konsekwencji z tematu jeanpaulowskiego posunęła się 
Simone Weil” (J 33), autorka stwierdzenia: 

 „Chrystus na krzyżu mówiący: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Są to najdoskonalsze słowa na 
chwałę Ojca. 

 Krzyczeć tak podczas naszego krótkiego i nieskończenie długiego [...] pobytu tutaj, a potem rozwiać 
się w nicości – to dosyć. Czego żądać więcej? [...] jeżeli tylko [...] będzie w mojej duszy jedynie ten 
nieprzerwany krzyk, na który odpowiada wieczne milczenie” (cyt. za: J 33). 

 Dla francuskiej myślicielki ateizm, oczyszczający z pozorów wiary, jest warunkiem wiary prawdzi-
wej (zob. J 31). 

24 Słynne określenie „Weltschmerz” (w nieukończonej powieści Selina oder über die Unsterblichkeit 
der Seele áSelina, czyli o nieśmiertelności duszyñ, rozpoczętej w roku 1823) również pojawia się 
w kontekście antynomii: „Tylko jego [tj. Boga] oko widzi cały ogrom udręki ludzkości i jej zagładę 
[Qualen der Menschen bei ihren Untergängen]. Ów ból świata [Weltschmerz] może on, by się tak 
wyrazić, znieść tylko dzięki widokowi szczęśliwości, która go później wynagradza. – Aby znieść ból 
świata, Bóg musi widzieć przyszłość” (cyt. za: R 101). Późniejsza twórczość Jean-Paula zawiera 
wiele sennych wizji (niebiańskich, rajskich, apokaliptycznych i demonicznych), jak np. Die Ver-
nichtung (Unicestwienie), Ausläuten (Ostatnie dźwięki dzwonu) czy – kontrastujący z Mową – Traum 
über das All (Sen o wszechświecie), gdzie padają słowa: „Przed Bogiem nie ma pustki; wokół gwiazd, 
między gwiazdami, mieści się wszechświat prawdziwy” (zob. R 11–13, 42. – B é g u i n, op. cit., 
s. 206–210). 

25 J e a n - P a u l  pisał o „poetyckich nihilistach” romantyzmu, którzy porwani mocą swej wyobraźni 
gotowi są „zniszczyć cały świat i wszechświat, aby sobie, tylko dla gry, opróżnić swobodną przestrzeń 
nicości [um sich nur freien Spiel-Raum im Nichts auszuleeren]” (cyt. za: R 12) – i konstatował, iż 
„jak Milton, raj utracony malujemy zawsze gorliwiej niż odzyskany, a piekło lepiej niż niebo, jak 
Dante” (cyt. za: R 45). Sam jednak stale grawitował w tej niebezpiecznej orbicie: „Żarzyła się w nim 
wyzwolona fantazja, o której rozprawiali teoretycy, absolutna, wspaniała i przeraźliwa wolność 
twórczego ja, znana tylko tworzącemu w upojeniu” (W. M u s c h g, Tragiczne dzieje literatury. Przeł. 
B. B a r a n. Warszawa 2010, s. 71–72).
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niemiecki w królestwo romantycznej nocy. Jesteśmy u źródeł archetypicznych, 
kosmologicznych obrazów, do których klucza dostarcza zarówno tradycja (mitologia, 
Biblia, pisma mistyczne), jak i nowoczesność (symbolizm, surrealizm, psychoanali-
za). I znów komentarz odautorski wskazuje na źródło tych obrazów:

Dzieciństwo, a zwłaszcza jego lęki, o wiele bardziej niż zachwyty, otrzymują w snach na powrót 
blask i skrzydła [...]. Nie rozbijajcie nam tych drżących iskier! – Pozostawcie nam nawet te mroczne, 
bolesne sny, usuwające półcienie rzeczywistości! [RB 271–272]26

Takie ujęcie onirycznej egzystencji, nie tylko jako źródła wyobraźni, lecz i rę-
kojmi wewnętrznej równowagi, a szczególnie obrona nocnej strony rzeczywistości 
przed roszczeniami obiektywizmu, zapowiadają romantyczno-spekulatywną filozo-
fię przyrody27 oraz przyszłe odkrycia żywiołu nieświadomości28. Podobny wgląd 
w przerażająco nocny, ale pulsujący wewnętrznym blaskiem wymiar istnienia daje 
Jeanpaulowska wizja – noc romantyczna w pigułce. 

Intensywny wpływ estetyczny twórczości Richtera ustał w połowie XIX wieku29, 
jednak w orbicie oddziaływania Mowy umarłego Chrystusa pozostawało wielu póź-
niejszych pisarzy i myślicieli (Kierkegaard, Carlyle, Renan, Nietzsche, Cioran…). 
Chwałę wizyjnego oniryzmu Jean-Paula, „największej potęgi twórczej Niemców [die 
grösste dichterische Kraft der Deutschen]”30, głosił jego XX-wieczny „odkrywca”, 
Stefan George, ślady Mowy odzywają się jeszcze w prozie Güntera Grassa31. Dla-

26 Również koszmar senny jest piękny i potrzebny, wypływa z instynktownego, przyrodzonego dzie-
ciństwu blasku tworzenia, pełni doznań czy wtajemniczenia.

27 W późniejszej o dekadę, głośnej rozprawie G. H. S c h u b e r t a  Ansichten von der Nachtseite der 
Naturwissenschaft (Poglądy na nocną stronę przyrodoznawstwa, 1808) prorocze sny, hipnoza, 
ekstazy itp. stany traktowane będą jako zanurzenie w pierwotną, organiczną harmonię człowieka 
i kosmosu, o której zapomina nowoczesna nauka. Podobnie jak Jean-Paul, krytykował Schubert 
ateistyczne skłonności ówczesnych uczonych uniwersyteckich: „u wielu słynnych nazwisk braku-
je mi tego szerokiego sensu, który w naturze widzi tylko jedno prawo, tylko jedną potęgę i kornie 
chyli przed nią czoła. [...] Nasze przyrodoznawstwo [...] dobiło do szczętu to, co istotnie żywe, 
i teraz zajmujemy się wielkim trupem natury w kolbach do destylacji” (cyt. z: Kindlers Neues Lite-
raturlexikon, s. 28). 

28 S. Freud widział w Jean-Paulu „ojca psychoanalizy [Ahnherrn der Psychoanalyse]” (Z a r e m b a, 
op. cit., s. 31). Głośna w swoim czasie była przywoływana tu już praca P i e t z c k e r a  Einführung 
in die Psychoanalyse des literarischen Kunstwerken am Beispiel von Jean-Pauls „Rede des toten 
Christus”, stosująca wobec preromantycznych tekstów pisarza klucz freudowski.

29 Zob. E. A l k e r, Die deutsche Literatur im neunzehnten Jahrhundert (1832–1914). Stuttgart 1969, 
s. 30.

30 Cyt. za: d e  B r u y n, op. cit., s. 439.
31 W powieści G. G r a s s a  Szczurzyca (Przeł. S. B ł a u t. Warszawa 1993, s. 15–16) pojawia się 

przewrotna parafraza patetycznego źródła – w wizji narratora: „Zaprawdę, was już nie ma! Słyszę 
jej obwieszczanie. Jak ongiś martwy Chrystus ze szczytu świata, tak szczurzyca przemawia dono-
śnie z gór śmieci: Nic by o was nie mówiło, gdyby nie my. Co pozostało po ludzkim rodzaju, wyli-
czamy ku pamięci. Rozpościerają się zawalone śmieciami równiny, plaże pełne śmieci [...]. I widzia-
łem, co mi się śniło [...]; i widziałem ją, jak z góry śmieci obwieszczała, że człowieka już nie ma. To 
jest, wołała, wasza spuścizna!” Z oczywistych względów szczególnie obfity plon wydała noc jean-
paulowska we Francji. Wyraźne ślady lektury Le Songe nosi twórczość Hugo (np. w wierszu Le 
Seuil du Gouffre. Ascension dans les ténèbres z nieukończonego poematu Dieu z 1891 roku Bóg to 
„błędny ognik cmentarnego świata”), a także Musseta, Gautiera, Leconte’a de Lisle, Balzaka, Flau-
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tego kuszące wydaje się poszukiwanie tropów jeanpaulowskich niekoniecznie 
w obrębie świadomych filiacji. Nazwiska Dostojewskiego, Prusa i Manna mogą 
wydawać się przypadkowe (o co skądinąd trudno w wieloletnim dziedzictwie od-
działującym przez wpływy z drugiej i trzeciej ręki), tak jednak nie jest. Wszyscy trzej 
prozaicy, podobnie jak Richter, należą do autorów, którzy perspektywy egzysten-
cjalne (metafizyczne) otwierają w przestrzeniach ironicznych, tuż obok tragikomi-
zmu, melodramatu, satyry czy groteski, co znalazło wyraz w antynomicznej poety-
ce ich „karnawałowych i barokowych”32 powieści-poematów. U wszystkich trzech 
świat przedstawiony balansuje między obrazem socjologiczno-psychologicznym 
a parabolą filozoficzną, stanowiąc „szczególny melanż komizmu, ekstrawagancji 
i poetyckiego idealizmu”33. Wreszcie w nich wszystkich widzi się dzisiaj – w mniej-
szym lub większym stopniu – prekursorów (realizatorów) prozy nowoczesnej. 

Echa jeanpaulowskiej nocy u Dostojewskiego są oczywiste i były niejednokrot-
nie odnotowywane34. Noc zwątpienia ogarnia właściwie całą twórczość autora 
Braci Karamazow, a jeśli rosyjski realista nie dorównuje niemieckiemu fantaście 
w erupcji sugestywnych obrazów, osiąga mistrzostwo w kreowaniu równie niepo-
kojących i mrocznych sytuacji. Myśląc o proweniencjach jeanpaulowskich u Do-
stojewskiego, zwykle przywołuje się wątek Idioty związany z obrazem Holbeina 
Martwy Chrystus lub quasi-wizyjne soliloquia licznych bohaterów-niedowiarków 
w twórczości pisarza35. Podążając traktem n o c n y c h  monologów postaci, można 
także wskazać na jedną z kluczowych scen Idioty (1869) – spowiedź Hipolita. 

berta, Baudelaire’a. Jeanpaulowskim pokłosiem jest też poetycki topos Chrystusa w Ogrójcu, 
samotnego Boga wydanego na śmierć, np. Le Mont des Oliviers A. d e  V i g n y, Le Christ aux Oliviers 
G. d e  N e r v a l a, Der Ölbaum-Garten R. M. R i l k e g o  (zob. J. P. V i j n, Carlyle and Jean-Paul: 
Their Spiritual Optics. Amsterdam 1982, s. 243 i passim). Zob. też J 25: „Poprzez lekturę Jean-
-Paula romantycy powracali w szczególności do dwóch motywów z Ewangelii: do sceny w Ogrodzie 
Oliwnym, gdy Chrystus mówi: »Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich«, i do słów wypowiedzianych na 
krzyżu: »Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?«”

32 Tak o powieściach Jean-Paula (m.in. Siebenkäs) i V. Hugo (Człowiek śmiechu) pisze D. P e y- 
r a c h e - L e b o r g n e  (La Question du sublime chez Jean-Paul et Hugo. Na stronie: http://groupu-
go.div.jussieu.fr/groupugo/02-02-09peyrache-leborgne.htm ádata dostępu: 20 VII 2013ñ).

33 Ibidem. Wszystkim można też przypisać skłonność do poetyckiego czy idealistycznego realizmu 
(„Jean-Paul był realistycznym idealistą” – Z a r e m b a, op. cit., s. 312). Jeszcze innym wspólnym 
rysem jest jeanpaulowska predylekcja do postaci filozofa-dziwaka-błazna.

34 Przede wszystkim przez R e h m a, który poświęcił tej paraleli obszerny esej (op. cit.). Z nowszych 
prac: G. H e n n i g, Traumwelten im Spiegel der Dichtung: Jean-Paul, Dostojewski, Nerval, Strindberg. 
Frankfurt am Main 1995. Zob. też J 29. – K a h l, op. cit., s. 1.

35 Za przykład można tu podać Legendę o Wielkim Inkwizytorze Iwana Karamazowa, na której kon-
centruje się studium R e h m a: „Podobnie jak wizyjna mowa Jean-Paula, wyłania się Legenda 
z marzeń bezkresnej fantazji i wypróbowuje, poddawana zarazem próbie przez kusiciela, najbardziej 
tajemne możliwości, łącznie z dyktatorskim usunięciem i zamordowaniem Boga” (R 60). Szatańską 
pokusą wyobraźni jest tutaj wizja agnostyka, w której zbędność i szkodliwość Boga w świecie 
głosi demoniczny Wielki Inkwizytor (nb. ze stulecia Szekspira) – w istocie wysłannik (wcielenie?) 
szatana, który zwraca się do samego Chrystusa, przybyłego powtórnie do ludzi (przeciwnie niż 
w Mowie, gdzie głosicielem „złej nowiny” był On sam). To też swoista wizja apokaliptyczna: kresu 
człowieka jako istoty rozumnej i wolnej. Alosza, słuchacz tej bluźnierczej fantasmagorii, reaguje 
na rozpacz brata chrystusowym pocałunkiem, pragnąc wyrwać niedowiarka z koszmarnej teodycei 
i przebudzić go do wiary. Wydaje się, że wielopiętrowa i wielowątkowa parabola Dostojewskiego, 
brzemienna w przesłania społeczne, antropologiczne i historiozoficzne, jedynie częściowo przylega 
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Spektakl, jaki znerwicowany suchotnik odgrywa przed zgromadzonym towa-
rzystwem, mógłby ilustrować Richterowską tezę o rozpaczliwej samotności ateisty 
w „trupim dole wszechświata”. Pozornie Hipolit nie jest ateistą, deklaruje: „pomimo 
najlepszych chęci nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, że przyszłego życia i Opatrz-
ności nie ma” (D 461). A jednak umiera – jak czytamy w Epilogu – „w okropnej męce 
duchowej” (D 681)36 i mękę tę właśnie prezentuje jego wcześniejsze wyznanie, 
spisane w jedną gorączkową noc i odczytane publicznie w noc następną, w nerwo-
wym oczekiwaniu na wschód słońca, który ma być sygnałem do spektakularnego 
samobójstwa (szyderczy pendant do przebudzenia w promieniach słońca i wiary 
u Jean-Paula37). Eschatologiczną tematykę spowiedzi zapowiada wcześniejsza 
dyskusja (Lebiediew, Hipolit, Eugeniusz Pawłowicz) o „gwieździe, co spadła z nieba 
na ziemię”, i o „»źródłach życia« w Apokalipsie” (D 414), o degrengoladzie ludzkości 
w bieżącym „stuleciu występków” (D 422) oraz, co istotne w kontekście jeanpau-
lowskim, o ludzkim instynkcie „samozniszczenia” (D 417) i obecności szatana38. 
Przerażony nadciągającą zagładą własnej egzystencji, ze szczytów rozpaczy głosi 
Hipolit – potomek Richtera i Klingemanna, protoplasta Ciorana – swoistą wizję 
nicości. Jeanpaulowski nokturn przypominają nie tylko nocne scenerie dumań 
cierpiącego agnostyka, ale przede wszystkim fakt, iż zagrożenie przychodzi do nie-
go w postaci „złych snów”, które chory szczegółowo relacjonuje39. Potęga kosmicz-

do eschatologicznej fantasmagorii niemieckiego preromantyka (w Braciach Karamazow można za 
to wskazać obraz będący – podobnie jak maryjny Blumenstück u Jean-Paula – pozytywnym uzupeł-
nieniem mrocznej wizji Iwana: sen Aloszy o Kanie Galilejskiej). Bardziej przekonujące jest spostrze-
żenie R e h m a  (R 62–63), iż tematy eschatologiczne ujmował Dostojewski z reguły po jeanpaulow-
sku, tj. w formie snów i wizji (Sen śmiesznego człowieka, sny Raskolnikowa, Stawrogina czy 
Wiersiłowa z Młodzika) – oraz w postaci koncepcyjnych antynomii (ateizm/utopia złotego wieku). 
Sen śmiesznego człowieka i Legendę o Wielkim Inkwizytorze rozważa także H e n n i g  (op. cit.).

36 Ponadto Hipolit powołuje się na wiarygodną według niego diagnozę lekarską, bo wystawioną przez 
studenta „materialistę, ateistę i nihilistę” (D 432).

37 Ciekawą analogię podkreśla muzyczność motywu; Hipolit dwukrotnie cytuje frazę z Prologu w nie-
bie z Fausta Goethego: „na niebie słońce zadźwięczało”, i jest to jakby niemożliwa w jego przypad-
ku epifania Boskiej harmonii świata, która jawi się w muzycznym zakończeniu snu jeanpaulow-
skiego: „od całej otaczającej mnie natury płynęły pogodne tony, jak odgłos dalekich dzwonów 
wieczornych” (RM 108). Zwracają też uwagę słowa Hipolita: „Na co mi wasza przyroda, [...] wasze 
wschody i zachody słońca” (D 114, D 460).

38 Także przed odczytaniem swej spowiedzi (zatytułowanej Moje niezbędne wyjaśnienie) Hipolit, kil-
kakrotnie sprawdzając godzinę na zegarze, cytuje Apokalipsę: „już nie będzie czasu” (D 427). 
Motyw zegara i kresu czasu pojawia się na początku cmentarnej wizji Jean-Paula. W monologu 
Hipolita występuje również ewokacja cmentarza – przyrównany do niej zostaje dom Rogożyna. 

39 Sen pierwszy: „spostrzegłem okropne zwierzę, jakiegoś potwora. Był to niby skorpion, ale nie skor-
pion, tylko coś obrzydliwszego i o wiele straszniejszego, może właśnie dlatego, że takich zwierząt 
w przyrodzie nie ma i że ono u m y ś l n i e  zjawiło się u mnie, [...] miało kształt trójzęba. [...] Zwie-
rzę biegało po pokoju bardzo szybko, [...] tułów i łapy wiły się jak żmije, niezwykle prędko, [...] 
i patrzeć na to było obrzydliwie. Okropnie się bałem, że mnie ukłuje; powiedziano mi, że jest jado-
wite, ale mnie najwięcej męczyło pytanie, kto je przysłał do mojego pokoju, co mi chcą zrobić i jaka 
w tym tajemnica. [...] wydało mi się, że w przestrachu [psa] Normy było coś jakby mistycznego [...] 
i że ona zatem wyczuwa jak i ja, że w zwierzęciu jest coś fatalnego i jakaś tajemnica” (D 433–434). 

 Sen drugi: „wtem otworzyły się drzwi mojego pokoju i wszedł Rogożyn. 
 [...] oparł się łokciami o stolik i zaczął przyglądać mi się w milczeniu. [...]
 [...] siedział wciąż i patrzał na mnie z tym samym uśmiechem. [...]
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nej wyobraźni niemieckiego preromantyka ustępuje tu zagęszczonemu, nowoczes- 
nemu klimatowi grozy, z której będą czerpać Kafka i jego następcy. Turpistyczne 
„złe sny” o plugawym robaku-gadzie, wywijającym ogonem niczym apokaliptyczna 
bestia, i enigmatyczny omam milczącego Rogożyna-szatana to dwie personifikacje 
lęku przed śmiercią oraz przed tym, co za nią stoi – anonimową, demoniczną isto-
tą natury: „ktoś jak gdyby [...] pokazał mi jakąś olbrzymią i obrzydliwą tarantulę 
i jął zapewniać, że to jest właśnie ta ciemna, głucha i wszechwładna istota [...]” 
(D 456). Lament nad bezduszną machiną przyrodniczego determinizmu jest iden-
tyczny jak u Jean-Paula: to „olbrzymia nieubłagana i niema bestia”, „mroczna, 
zuchwała i bezmyślnie wiekuista siła”, „jakaś ogromna maszyna”, która „schwyta-
ła w swoje tryby, zmiażdżyła i wchłonęła w siebie, niema i obojętna, wielką i nie-
ocenioną Istotę [...]” (D 455), czyli Boga-Człowieka40. To właśnie w „mowie” Hipoli-
ta występuje najobszerniejszy opis obrazu Holbeina i ta wanitatywna wizualizacja 
ciała Zbawiciela koresponduje z obrazem przywoływanym w trzeciej wersji Jean-
paulowskiej Mowy przez umarłego Szekspira:

Czyż nie widzicie, o umarli, tej kupki nieruchomych popiołów na ołtarzu, czyli tego, co pozostało 
z rozkładu Jezusa Chrystusa?41 

jest to najzwyklejszy trup człowieka, [...] jeżeli takiego właśnie trupa [...] widzieli [...] wszyscy, co wie-
rzyli w Niego i ubóstwiali Go, to jakim sposobem mogli uwierzyć, [...] że ten męczennik zmartwychwsta-
nie? [D 454–455]

Za obrazem bezsilnego Chrystusa, odartego z boskości przez prawa biologii, 
kryje się u Dostojewskiego trwożna myśl o martwym Bogu42. Mimo sugestii o „złych 
snach” jako podstępnym, diabelskim kuszeniu myśli lub wyobraźni Hipolit ulegnie 
pokusie „negatywnej transcendencji” (R 29) – przy czym nie będzie to doświadcze-
nie katartyczne, jak u Jean-Paula – i pod wpływem nocnych majaków-koszmarów 
zdecyduje się przyspieszyć swą apokalipsę, czując się wypchnięty z życia przez 
złośliwą potęgę. Hipolit wraz ze skargami Jeanpaulowskiego Szekspira czy Chry-
stusa powtarza odwieczny lament i bunt Hioba przeciwko niezrozumiałemu uni-
wersum, niezależnie, czy Opatrzność zostaje zeń wyeliminowana, czy nie. Stąd 
kontrowersyjna aż do bluźnierstwa, bajroniczna postać Chrystusa u Jean-Paula, 
stąd złość i bunt Hipolita, nie godzącego się na pokorne oczekiwanie śmierci. Moż-
na też powiedzieć, iż bohater Dostojewskiego jako niedoszły samobójca realizuje 

 [...] patrzył przy tym prosto w moje oczy. [...] 
 Nie pamiętam dokładnie, jak długo to trwało [...]. Aż wreszcie Rogożyn wstał, tak samo powoli 

i uważnie obejrzał mię jak przedtem [...], ale przestał się uśmiechać i cicho, prawie na palcach 
podszedł do drzwi, otworzył je i wyszedł [...]” (D 456–457). 

 „Złe sny” (D 433) to w relacji Hipolita „cudze słowo”; być może wyrażenie Myszkina, potwierdzają-
ce demoniczną proweniencję widzeń.

40 Niewykluczone, iż powtarzające się określenie „niema” zaczerpnął Dostojewski wprost od Jean-
-Paula.

41 Cyt. za: B é g u i n, op. cit., s. 222.
42 Niektórzy przyjmują takie odczytanie snu Hipolita. Zob. J. M. C o e t z e e, Wyznania i podwójne 

myśli: Tołstoj, Rousseau, Dostojewski. Przeł. A. S k u c i ń s k a. „Znak” 2007, nr 631, s. 126: „Praw-
dą, przed którą uchylają się jego słuchacze, jest to, że po śmierci nie czeka nas życie, a Bóg jest 
po prostu »olbrzymią i obrzydliwą tarantulą«”.
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zapowiedź z Mowy: „skoro każde ja jest swym własnym ojcem i stwórcą, dlaczego 
nie może ono być swym własnym aniołem śmierci?” (RM 108–109). Ponieważ jednak 
w Idiocie wzniosły patos nie może się obyć bez ironicznego grymasu, mowę Hipoli-
ta kończy groteskowy spektakl, a on sam staje się żałosnym błaznem autodestruk-
cyjnej farsy, w jaką przemienia się jego „eksperyment środka”43. Co jednak cha-
rakterystyczne dla eschatologii Dostojewskiego, gros „mowy” Hipolita dotyczy al-
truistycznej pomocy, w którą gruźlik zaangażował się w ostatnich, aktywnych 
miesiącach swego życia i w której – jak się może spodziewa i on, i książę Myszkin, 
i sam autor – zawiera się tajemnica zbawienia. Autor Idioty zsyła zrozpaczonemu 
niedowiarkowi na pocieszenie etykę, a nie religię, jak Jean-Paul44.

Twórczość rosyjskiego prozaika zawiera jeszcze jedną wariację na temat jean-
paulowski, utrzymaną całkowicie w stylu farsy. Nowela Bobek (Bobok, 1873), choć 
nie jest typowym nokturnem, bezsprzecznie prezentuje rodzaj ateistycznej apoka-
lipsy. Jednemu z galerii „śmiesznych ludzi” po pogrzebie znajomego przytrafia się 
(asekurowany stanem upojenia alkoholowego) sen na jawie, nb. na cmentarzu. 
Ograniczony niemal wyłącznie do rejestracji bodźców słuchowych – znamienny ten 
brak obrazu, wytworu Boskiego organu, za jaki długo uchodziło oko – jest „wizją” 
akustyczną, zatem autentyczną „mową” wygłaszaną przez nieboszczyków, których 
podsłuchuje śniący. Groteskowy dialog zmarłych – kiedy to „resztki życia koncen-
trują się”45 jeszcze na kilka miesięcy, zanim ostatecznie nie wygasną wraz z rozkła-
dem ciała – przewrotnie ilustruje nieprzyzwoitość moralną „obnażonego”46 człowie-
ka, któremu „wszystko wolno, gdy nie ma Boga”47; wymowną metaforą tego stanu 
staje się odór rozkładających się zwłok. Tytułowy „bobek” to absurdalny wyraz 
produkowany przez resztki somatycznej jaźni człowieka, gdy świadomość ostatecz-

43 Znów znamienna asymetria: finalny, histeryczny szloch Hipolita zawstydzonego „sfuszerowaniem” 
pokazowego samobójstwa kontra dziękczynny finał Jeanpaulowskiego koszmaru („moja dusza 
płakała z radości”, „radość, płacz i wiara w Niego były pacierzem” – RM 109). Ciekawą, niejasną 
rolę odgrywa w tym wątku książę Myszkin vel ikona Chrystusa. Starając się uspokoić chorego, nie 
przeciwstawia mu żadnych kontrargumentów, a milcząc (podobnie jak Jezus z legendy Iwana 
Karamazowa), zezwala na zwątpienie w moc Odkupienia; ponadto Hipolit przytacza rzekomą de-
klarację księcia, iż „zawsze był materialistą” (D 431). Z drugiej strony, właśnie w ustach chorego 
pojawiają się słynne słowa Myszkina, że „świat będzie zbawiony przez piękno” (D 425); jego też 
jedynie, jako „Człowieka”, żegna niedoszły samobójca (D 467). 

44 Powiada Hipolit: „Nie, dajmy lepiej spokój religii” (D 462).
45 F. D o s t o j e w s k i, Bobek. W: Opowieści fantastyczne. Wybór, przekł., posł. M. L e ś n i e w s k a. 

Wyd. 2, popr. Kraków 1988, s. 39.
46 Usłyszane przez bohatera słowa: „Nie krępujmy się niczego!”, „Obnażmy się całkowicie!” – to dewi-

zy przyświecające uczestnikom mogilnego życia. Jest wprawdzie mowa o tym, że „moralny odór 
duszy” ma służyć jej opamiętaniu, w ramach „ostatniej łaski”, ale tylko zgorszony „człowiek z gmi-
nu” wyraża podejrzenie, iż „pokutę odbywa”. Przewrotne jest także zakończenie: pierwszoosobowy 
narrator po przebudzeniu daje wprawdzie wyraz oburzeniu pośmiertną rozpustą i deklaruje ko-
nieczność dokładniejszego przyjrzenia (przysłuchania) się sprawie, lecz można podejrzewać, że 
kieruje nim nie tylko odruch „sumienia”, czy chęć przestrogi jak u Jean-Paula, ale i niezdrowa 
ciekawość (ibidem, s. 39–41, 43).

47 Ten leitmotiv twórczości Dostojewskiego koresponduje ze słowami Jean-Paula: „Usuń Boga z wszech-
świata: wówczas wszystko ginie, każda wyższa duchowa radość, wszelka miłość, i pozostaje tylko 
pragnienie duchowej śmierci, i jedynie szatan oraz zwierzę mogą pożądać dalszego istnienia” (cyt. 
za: R 10–11). 
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nie zamiera, kładąc kres niesamowitej podziemnej egzystencji (oczywista asocjacja 
demoniczna). Biologia nie musi się tu przebierać w efektowne kostiumy pandemo-
nium, po prostu do niej należy ostatnie „słowo”. Bobek przedstawia jeden z bardziej 
porażających eksperymentów suae medietatis w dziejach toposu. Ewolucja obrazu 
wewnątrz tematu jeanpaulowskiego, przy równoczesnym zachowaniu pouczającej 
wymowy „snu ateisty”, nie mogła być bardziej szokująca: od przejmującej skargi 
umarłego Chrystusa po jednowyrazowy bełkot bezświadomej, nieludzkiej istoty. 

Tonacja powstałego niespełna 10 lat później utworu Prusa zatrzymuje się w pół 
drogi między patetyczną powagą Jean-Paula a humorystyczną groteską Dostojew-
skiego. Sama paralela Jean-Paul – Bolesław Prus z natury rzeczy musi być ryzy-
kowna. Polska recepcja autora Titana nie miała nigdy bogatej tradycji, nawet 
w dobie romantyzmu48. Niełatwo też stwierdzić, czy i w jakim stopniu znane były 
pozytywiście teksty tak odległego mu (czasowo, mentalnie i estetycznie) dziedzic-
twa49. Jednak prusologom nieobca jest „nocna strona” realistycznej prozy Prusa, 
ukryta za sztandarowym optymizmem utylitaryzmu, „myśli nocne”, „dumania pe-
symisty” czy niepokojące wizje jego postaci, wplecione w fabularną tkankę powieści. 
A gdyby powstały zaplanowane, nigdy nie zrealizowane powiastki filozoficzne pisa-
rza, prezentujące „odlot z ziemi”, „wzbicie się między i nad gwiazdy”, „rozmowę 
z Bogiem”50 – kto wie, czy nie mówilibyśmy o późnej recepcji Jean-Paula w literatu-
rze polskiej. Tymczasem możemy mówić o jednej, intrygującej paraleli: między Mową 
umarłego Chrystusa a nowelą Pleśń świata, opublikowaną w ramach cyklu Bajki 
(1884). 

Tekst zawiera wszystkie ważniejsze, formalno-treściowe komponenty snu Jean- 
paulowskiego: pierwszoosobowy (autorski) podmiot przeżywa zatrważającą, ko-
smiczną fantasmagorię; pojawia się nadprzyrodzony wysłannik, by oznajmić „złą 
nowinę”; śniący budzi się z ulgą i poczuciem swoistej katharsis. Można też mówić 
o podobnym jak w powieści Richtera dualizmie widzeń: nocnego i dziennego. Na 
jawie odbywa się niewinna rozmowa narratora z botanikiem, śledzącym od lat 

48 Zob. M. K o p i j, Polski przełom romantyczny i transfer niemieckich idei wczesnoromantycznych. 
W zb.: Noc. Symbol – temat – metafora. Red. J. Ł a w s k i, K. K o r o t k i c h, M. B a j k o. T. 1: 
Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Białystok 2011, s. 405: „Można się zgodzić z założeniem, że 
refleksja filozoficzna i nowoczesne estetyczne paradygmaty takich niemieckich twórców, jak Nova-
lis czy Jean-Paul, były dla polskich autorów mentalnie odległe lub nawet abstrakcyjne czy też po 
prostu nieatrakcyjne. Dlatego też recepcja ta miała charakter selektywny”. Jean-Paulem, oczywiście, 
zachwycali się (również tłumacząc go) wszyscy nasi romantycy, a Krasiński i Kraszewski wyraźnie 
go naśladowali. Głównym tekstem, po jaki sięgano, była popularna Vorschule der Ästhetik (Wstęp 
do estetyki, 1804), jednak echa jeanpaulowskiej nocy można chyba dostrzec także np. w Mickie-
wiczowskiej nocy Konrada: „Pasja Nocy, jak twierdzi Jaspers, »rzuca wszystko na szalę«, jest głębią 
bytu [...]. Czasami bywa skokiem w absurd, w zło, czasami skokiem w ramiona Boga. Wielka Im-
prowizacja jest wielkim, nocnym kuszeniem Boga i zarazem Jego wielką obroną. Mickiewicz [...] 
miał głęboką świadomość tego, że ocalenie Boga jest przecież zawsze i ocaleniem człowieka” (K r u-
k o w s k a, op. cit., s. 237). O ciekawych polsko-niemieckich paralelach pisze A. N i e t r e s t a -
- Z a t o ń  („Złe oczy Erynij w trupim dole wszechświata”. O powinowactwach Jean-Paula, Zygmun-
ta Krasińskiego i Tadeusza Micińskiego. W zb.: Noc. Symbol – temat – metafora, t. 2 á2012ñ: Noce 
polskie, noce niemieckie).

49 Nazwiska Jean-Paula nie wymieniają żadne prusologiczne kompendia.
50 E. P i e ś c i k o w s k i, Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989, s. 109.
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właściwości porastającej kamień pleśni, która przypomina w zachowaniu i ewolucji 
ludzkie populacje, choć, jak wyjaśnia przyrodnik, „Społeczeństwom tym brakuje 
języka, sztuk, nauk, świadomości, uczuć [...], które my, ludzie, posiadamy. Wszyst-
ko się tu dzieje na oślep, mechanicznie [...]”51. Z kolei widzenie nocne ujawnia 
mroczne kulisy tego myślenia: spotkanie i rozmowa z botanikiem powtarza się „obok 
tego samego kamienia w nocy [...], przy świetle księżyca”52, analogia zaś między 
ludźmi a pleśnią materializuje się w postaci kosmicznej wizji krążącego globu ziem-
skiego, pokrytego rojącymi się plamami punktów:

– Czy to ma być historia ludzkości? – spytałem stojącego przy mnie botanika.
Skinął głową na znak potwierdzenia.
– Dobrze – ale gdzie są sztuki, wiedza?...
Uśmiechnął się smutnie.
– Gdzie świadomość, miłość, nienawiść, pragnienia?...
– Cha! cha! cha!... – śmiał się cicho.
– Słowem – gdzie tu są ludzkie dusze i serca?...
– Cha! cha! cha!...53

Ta dość osobliwa (roz)mowa niesie sens równie destrukcyjny co rewelacje Jean- 
paulowskiego Chrystusa. Jeśli ludzkie społeczeństwa niczym się nie różnią od 
pleśni, a wszystko dzieje się „na oślep, mechanicznie”, to Boga – jako Opatrzności, 
Stwórcy czy Objawienia – nie ma. Sugeruje to również wizyjna przestrzeń kosmosu, 
choć u Prusa nikt jej nie przemierza w poszukiwaniu Ojca: „Uczułem dokoła siebie 
mdłą jasność i niezmierną pustkę”54. Tylko tyle i aż tyle, by wyrazić nihilistyczną 
grozę ludzkiej samotności w kosmosie; w rzeczowej, zdyscyplinowanej poetyce 
polskiego realisty potęga romantycznej wyobraźni kurczy się do sugestywnych 
i uderzających szczegółów. Pleśń świata nie przedstawia zapewne dnia Sądu Osta-
tecznego, ale płaszczyzna eschatologii – obok historiozofii czy socjologii55 – wydaje 
się tu pierwszoplanowa. W widzeniu nocnym chwila znaczy stulecia („zdawało  
mi się, że [glob] wykonał setki tysięcy obrotów”56), historia człowieka zostaje zatrzy-
mana i oglądana w ponadczasowym eonie, a o podtekście katastroficznym świadczy 
symboliczne usytuowanie wydarzenia u stóp świątyni Sybilli w Puławach57.

Najbardziej intrygująca w noweli Prusa jest oczywiście osoba głosiciela tej 
dziwnej „mowy o tym, że nie ma Boga”. Zasłaniający światło księżyca i szepcący 
coś „bezdźwięcznym głosem”, na końcu zaś znikający widmowy botanik zostaje 

51 B. P r u s, Pleśń świata. W: Pisma. Red. I. C h r z a n o w s k i, Z. S z w e y k o w s k i. T. 5. Warsza- 
wa 1935, s. 176.

52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 177.
54 Ibidem, s. 176.
55 Zob. B. B o b r o w s k a, Kod tradycji – język miejsc. (O „Pleśni świata” Bolesława Prusa). W zb.: 

Pozytywizm. Języki epoki. Red. G. B o r k o w s k a, J. M a c i e j e w s k i. Warszawa 2001. – A. P a j a, 
„Przeszłość Przyszłości”. „Pleśń świata”, czyli los wygnanych z raju. „Pamiętnik Literacki” 2003, 
z. 2.

56 P r u s, op. cit., s. 177.
57 Scenerię odczytać można w kontekście historyczno-narodowej klęski XVIII i XIX wieku (zob. B o-

b r o w s k a, op. cit.). Imię legendarnej prorokini związane było z zapowiedzią kresu czasu („Dies 
irae, dies illa, / Solvet saeclum in favilla: / Teste David cum Sibylla”).
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rozpoznany przez oburzonego rozmówcę „po szyderstwie i melancholii” – a więc po 
tradycyjnych oznakach przypisywanych duchowi przekory i buntu, księciu Nicości58. 
Czy postać Chrystusa z wizji Jean-Paula również mogła być szatańskim fantomem? 
Choć tego rodzaju wniosek byłby ryzykowny ze względu na prometejskie i hiobowe 
rysy umarłego Chrystusa59 – ewentualności takiej nie można wykluczyć, skoro 
Mowa została zaprogramowana jako ostrzegawczy alert. W istocie bowiem XIX-
-wieczna inwencja pisarska Prusa i XVIII-wieczna Richtera żywią się tym samym 
toposem kulturowym: podróży kosmicznej w asyście ducha-kusiciela60. Ciekawe, 
że właśnie u polskiego pozytywisty saturniczna noc zwątpienia nosi rysy najbardziej 
demoniczne. Osobliwe jest także, iż demon kuszący śniące alter ego pisarza to 
przyrodnik – tak jakby w Pleśni świata powtarzał się protest romantycznych filozo-
fów przyrody przeciwko zabijaniu uduchowionego uniwersum przez analityczny, 
naukowy punkt widzenia. Wprawdzie „dzienna” lekcja botaniki u Prusa nie zagraża 
w niczym metafizycznemu porządkowi świata, ale „nocne” (podświadome?) oblicze 
monizmu przyrodniczego prowadzi jednoznacznie, jak u Richtera, w kierunku ate-
istycznego nihilizmu i „dośrodkowego” wyalienowania podmiotowości61. I tak samo 
jak u Richtera – niebezpieczeństwo tej pokusy zostaje u Prusa zażegnane poprzez 
autoterapeutyczne wyparcie zagrożenia, wyparcie, na które nie chciał przystać bez-
kompromisowy eksperymentator Dostojewskiego. Przyrodnicza, biologiczna wiedza 
o człowieku – humaniora – odegra wreszcie istotną rolę także w „nocnej” antropolo-
gii Thomasa Manna. 

Czarodziejska góra Manna, zapewne nieprzypadkowo jako późne ogniwo  
w dziejach powieści niemieckiej, najbardziej koresponduje z powieścią Jean-Paula, 
stanowiącą oryginalny kontekst Mowy umarłego Chrystusa. W obu przypadkach 
niefrasobliwi bohaterowie (Sorgenkinder) porzucają schematyzmy mieszczańskiego 
życia na rzecz placet experiri, a towarzyszące im (ich własne czy odnarratorskie) 

58 P r u s, op. cit., s. 176, 177. Bezgłośnie śmieje się także demoniczny Rogożyn w śnie Hipolita. O me-
lancholii w Pleśni świata zob. A. M a z u r, Kosmiczna melancholia Prusa. W zb.: Pogranicza litera-
tury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie. 
Red. G. B o r k o w s k a, J. W ó j c i c k i. Warszawa 2001. O melancholicznym śmiechu nad świa-
tem („Welt-Verlachung”) u błazeńskich bohaterów Szekspirowskich pisał Jean-Paul w swoich 
dziełach estetycznych (zob. R 23, R 99).

59 Chyba że rozpaczający nad (z) człowiekiem Jeanpaulowski Chrystus byłby zarazem zbuntowanym, 
bajronicznym Lucyferem? „Wszystko ujrzane we śnie wygląda jak fatum lucyferycznego experimen-
tum medietatis oraz jak skutek diabolicznego obłędu” – tak o Jeanpaulowskiej Mowie wypowiadał 
się R e h m  (R 38–39). Skądinąd wiadomo, że Jean-Paul projektował „napisanie snu o Piekle, 
w którym wyraziłby raz jeszcze swoją trwogę przed nicością” (B é g u i n, op. cit., s. 223). 

60 Jest tak np. w Kainie G. G. Byrona (zob. B o b r o w s k a, op. cit., s. 177). Słowa F. Schlegla z ro- 
ku 1820 o „dyktaturze nicości”, które Rehm przytacza w kontekście Mowy Jean-Paula, mogą od-
nosić się także do wizji Prusowskiej: dyktatura ta wyrasta z „ducha niepokoju, który kołacząc się 
w pustej nicości jaźni [in dem leeren Nichts der Selbstheit] wiedzie również ku nicości i z nicości 
wyłania się jako nieznacząca wrzawa [ein nichtiges Toben], bezcelowa, bezkresna udręka” (cyt. za: 
R 53). Prusowski „eksperyment środka” kończy się, podobnie jak w noweli Dostojewskiego, zde-
gradowaniem ludzkiej istoty do poziomu biologii, do poziomu pleśni-„bobka”. 

61 W ten sposób splątały się nocne, romantyczne ścieżki nowożytnej wiedzy: w filozofii Schuberta 
objawienia nocy miały być rękojmią żywej, Boskiej harmonii – ale począwszy od proroczej, sennej 
wizji Jean-Paula utraciły swą życiodajną moc; stały się raczej koszmarem ujawniającym podświa-
dome lęki przed konsekwencjami eksperymentalnej cywilizacji suae medietatis.
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wizje mają pełnić funkcję autodydaktycznych drogowskazów. Hans Castorp przy-
należy wszak do świata buchalteryjnie konkretnego, opartego na pragmatyzmie 
i na – wydawałoby się – solidnych podstawach protestanckiej etyki. Szaniec nieza-
wodnie strzegący Castorpa przed niebezpiecznym eksperymentem wyobraźni po-
winna stanowić jego inżynierska profesja, skojarzona z optymizmem poznawczym 
i z doświadczeniem nowoczesności. Jednak po lekturze zaledwie kilku stronic po-
wieści już wiadomo, że atrybutem Castorpa nie pozostanie podręcznik Ocean steam-
ships, a wrodzona poczciwość nie uchroni go przed „wielkim rozdrażnieniem”, przed 
uwodzicielską siłą eksperymentów na duszy i ciele. Dziecko bezrefleksyjnie wie- 
rzącej w swą supremację cywilizacji Zachodu ulegnie duchowi zaniechania. Tęsk-
nota za irracjonalnością i tajemnicą w laicyzującym się, zuniformowanym, alienu-
jącym oraz „odczarowującym” rzeczywistość społeczeństwie przełomu wieków XIX 
i XX znajdowała bowiem swe ujście w fascynacji śmiercią. A ze śmiercią był Hans 
Castorp wyjątkowo oswojony62.

Przypomnijmy: bohater Czarodziejskiej góry utracił rodziców we wczesnym 
dzieciństwie; był sierotą, wychowywanym najpierw przez dziadka, a po jego śmier-
ci przez wuja Tienappla. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dotknięcia śmierci moty-
wują więź małego Hansa z halucynacyjną i genialną przestrzenią alpejskiego ku-
rortu63, kondukty pogrzebowe, w których uczestniczył, wyznaczające kolejne etapy 
jego życia, sankcjonują podróż do skutej lodem krainy, ale też stanowią alibi dla 
późniejszej irracjonalnej fascynacji chorobą, śmiercią i bezświadomymi obszarami 
woli; stały się one prefiguracją pociągu wiozącego studenta Castorpa do Davos. 
Z przekonaniem zatem opuszcza on ten świat. A znaczy to tyle, że opowieść o Ca-
storpie dopiero się zaczyna.

Wydaje się, że zarówno Siebenkäs, jak i Czarodziejska góra wpisują się w kon-
kretny antropologiczny projekt: to poszukiwanie miejsca dla człowieka w alienującym 
go świecie mieszczańskiego społeczeństwa, ortodoksyjnej religii, sztywnych reguł 
obyczajowych, obiektywizmu naukowego, współczesnej polityki i sztuki64, czyli se-
miotycznie uporządkowanej, innowacyjnej i tętniącej cywilizacją rzeczywistości. 
Ugruntowanie dekadentyzmu na filozofiach Schopenhauera i Nietzschego oraz 
wyostrzenie pesymistycznych przeświadczeń przez rewelacje Freuda uprawomoc- 
niły na przełomie wieków XIX i XX eksperyment na mrocznej stronie (pod)świado-
mości. 

Siebenkäs za pomocą przyjaciela-sobowtóra finguje własną śmierć. Castorp 
jedzie w odwiedziny do swojego kuzyna, Joachima Ziemssena – baśniowego brata 

62 Zob. S. B r z o z o w s k a, Mit i egzystencja. „Czarodziejska góra” Tomasza Manna jako powieść 
antyinicjacyjna? „Ruch Literacki” 2012, z. 1.

63 Zaśnieżony pejzaż Davos przywodzi na myśl zimowe baśnie Andersena, łamiący zaś regulamin 
sanatorium Castorp przypomina Kaja, który uczepił się sań Królowej Śniegu. Mann ponadto kon-
sekwentnie podkreśla przeciwstawność cech Hansa i jego kuzyna Joachima Ziemssena, co może 
nasunąć skojarzenie ze schematem baśni o dwóch braciach (dwie sprzeczne tendencje jaźni). 
O baśniowości Czarodziejskiej góry zob. M. M a a r, Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem „Zau-
berberg”. Frankfurt am Main 1997. – M. Ł u k a s i e w i c z, Alfabet „Czarodziejskiej góry”. W: Jak 
być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna. Warszawa 2011, s. 125.

64 Zob. Deutschsprachige Vers- und Prosadichtung vom Mittelalter bis zur Klassik. Hrsg. F. R. M a x, 
Ch. R u h r b e r g. T. 1. Stuttgart 1998, s. 416–417.
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– by wkroczyć na niebezpieczną ścieżkę rozpoznania człowieczej kondycji, by roz-
począć wędrówkę „Poprzez Zimę, poprzez Noc”. Czyżby stawał się własnym aniołem 
śmierci?

Małgorzata Łukasiewicz w Alfabecie „Czarodziejskiej góry” poddaje analizie 
pierwszą scenę z udziałem obu kuzynów. Oto pociąg wiozący Castorpa zatrzymuje 
się na stacji Davos-Wieś. Bohater jest przeświadczony, że powinien wysiąść dopie-
ro na kolejnym postoju, toteż wielkie zaskoczenie wywołują w nim zasłyszane tuż 
obok słowa stojącego pod oknem Joachima: „Jak się masz? No, ty, wysiadaj już, 
wysiadaj” (M-1 10). Niejako wywołany do odpowiedzi Castorp wypowiada wówczas 
swą pierwszą kwestię: „Ale przecie jeszcze nie zajechałem” (M-1 11). W oryginale 
słowa te brzmią: „Ich bin aber noch nicht da”, co można przetłumaczyć zarówno 
jako „przecież nie jestem jeszcze na miejscu”, jak i „przecież mnie jeszcze nie ma” 
czy wręcz: „ja przecież jeszcze nie istnieję”65. Autorka inspirująco i pięknie tę scenę 
komentuje: 

Kiedy przeczytamy książkę do końca, może przyjdzie nam do głowy, że pierwsze kwestie wypowia-
dane przez bohaterów składają się w dialog życia i śmierci. Dialog maksymalnie skondensowany i nader 
dobitny. Śmierć mówi: „Wysiadka”. Życie zapiera się i protestuje: „Jeszcze nie. Jeszcze nie pora [...]”66.

Castorp jednak miękko i bezboleśnie „przenika do świata, w którym panowanie 
choroby i śmierci jest już ustanowione”67. Jednym z pierwszych jego doświadczeń 
zmysłowych w sierpniowym Davos jest wszak odczucie przenikliwego chłodu68. 
Joachim Ziemssen dobitnie, choć z dozą melancholii, scharakteryzował „podnieb-
ne okolice”: „to w ogóle nie jest czas i w ogóle to nie jest życie [...]” (M-1 24). Ca-
storpowi w nowym miejscu przypadł pokój po zmarłej Amerykance: „To jest śmier-
telne łoże, zwykłe śmiertelne łoże. – I zasnął” (M-1 29). Już pierwszej nocy nawiedza 
bohatera sen o śmierci – z jednej strony niestrasznej i komicznej, dającej odpór 
frenezji romantycznej: mknącej po prostu na bobslejach, z drugiej zaś uwodziciel-
skiej, przybranej wszak w piękny kostium zimy69. 

Wjazd Castorpa w fantasmagoryczną przestrzeń szczytów górskich jest de fac-
to „zejściem w głębie”, zstąpieniem w otchłań, wyjściem poza czas70. Zarządzający 
tą przestrzenią, niczym Hades, radca Behrens nie pozostawia złudzeń: 

65 Ł u k a s i e w i c z, op. cit., s. 111.
66 Ibidem, s. 112.
67 P. R i c o e u r, Czas i opowieść. T. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej. Przeł. J. J a k u b o w s k i. 

Kraków 2008, s. 186.
68 Castorp rejestruje niesamowitość miejsca, w którym się znalazł: „Von Mylendonk, a do tego Adria-

tica. To brzmi tak, jak gdyby już dawno nie żyła” (M-1 91)
69 Zob. Ł u k a s i e w i c z, op. cit., s. 97.
70 „Zaczarowane koło »Berghofu«” (M-1 171) nie tylko narzuca koncepcję czasu związaną z kołem 

wiecznego powrotu, ale i ekstatyczne, misteryjne doświadczenie natury. Zaledwie po kilku miesią-
cach pobytu w kurorcie Castorp dostrzega porządek wertykalny (anodos – katodos) w przeżywaniu 
rzeczywistości: „gdy 21 czerwca przychodzi dzień najdłuższy, początek lata, to wtedy właśnie za-
czyna się schodzenie w dół [...]. Ognie na górach i tańce [...] tak jest u ludzi pierwotnych, tak 
świętują oni pierwszą noc lata, od której zaczyna się jesień, południe i szczyt roku, od którego 
schodzi on w dół – tańczą [...], głośno się radują [...]. Czemu się tak swawolnie weselą? Dlatego, że 
odtąd schodzi się w ciemność, czy też raczej dlatego, że dotąd szło się w górę, aż doszło do punktu 
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Trzeba do tego zapomnieć o jasnym dniu i jego wesołych obrazach. 
[...] trzeba sobie oczy przemyć ciemnością, żeby potem móc widzieć to wszystko – to jasne. [M-1 317] 

Boga tutaj nie ma. Jest człowiek poddający się diabolicznemu kuszeniu, po-
zwalający się wciągnąć „tańcom szkieletów”, grzęznący w negacji. Castorp podpisał 
cyrograf71. Nie ulega wątpliwości, że „fascynacja śmiercią w enklawie Berghofu 
symbolizuje [...] pokusę nihilizmu”72. Rzeczywistość inwersji sankcjonują konkret-
ne działania: kontemplacja zwłok i celebrowanie przez Castorpa śmierci w czas 
Bożego Narodzenia. Ale kto wie, być może w ten sposób objawia się jego humanizm 
– jak chciałby niepoprawny optymista, mistrz Settembrini? Czy też uchwycenie 
iluzorycznego charakteru rzeczywistości – poprzez zniwelowanie czasu w jedno 
okamgnienie, czego konsekwencją jest dramatyczne odkrycie zasady odindywidu-
alizowania jednostek (Kławdia = Hippe). W świecie na opak Castorp wyśnił sobie 
wolność – zatratę siebie; jej powabny cień dostrzegł w skośnych oczach Kławdii, 
będącej symbolem ciała, miłości i śmierci. Po siedmiu miesiącach pobytu w Davos 
Castorpowi wydawało się, że dotknął wieczności i wie, czym jest wolność – to cho-
roba i dystans wobec edukacyjnych zapędów Settembriniego oraz Naphty. To wy-
zbycie się principii individuationis i dezercja z życia. Na szczęście w największym 
spotęgowaniu była to wolność ze snu szelmowskiej nocy Walpurgii. 

Świat Castorpa uległ niebezpiecznemu zmąceniu. Ale nad całością jego do-
świadczeń góruje jedno wydarzenie – sen w rozdziale Śnieg, rozdziale stanowiącym 
summę i przesłanie powieści. Swoistym kluczem hermeneutycznym do tego roz-
działu niech będzie komentarz Waltera Rehma do „snu” Jean-Paula: 

To fantazja, która poszukuje dla siebie niebezpiecznych „sztucznych rajów”, igra z ziejącą przepa-
ścią i nie może oprzeć się nęcącemu przygodą, „szalonemu” pragnieniu pochylenia się nad nią z drżeniem, 
by przeniknąć mrok negatywnej transcendencji. A jednak fantazja ta posiada jeszcze na tyle siły, by 
w ostatnim momencie nagłym zrywem wyrwać się owej pokusie i podążyć na powrót drogą ku pewnemu 
gruntowi, od świata niesamowitego i bezsensownego do świata znajomego, [...] pełnego sensu. [R 29]

Hans Castorp zdradził jasną sferę życia, by dotrzeć do tajemnic jego głębi. 
Puścił wodze fantazji. W samotni natury zakosztował „świętego lęku” (M-2 194). 
Utratę orientacji potraktował jako wyzwanie; konieczne na pewnym etapie życia 
„wyzbycie się mądrej przezorności”, „żywiołowe »niech tam«” (M-2 201). Do odurzo-
nego i otoczonego praciszą odkrywcy wróciły reminiscencje rozmów Settembrinie-
go z Naphtą. Zanurzony w „mglistej nicości” (M-2 196) Castorp doświadczył wielkiej 
wizji, podobnie dualistycznej jak wizja Jean-Paula. W stanie rauszu i skrajnego 
zmęczenia zobaczył idealną formę życia: „słonecznych ludzi” (M-2 217), oraz bar-
barzyński spektakl destrukcji – „krwawą ucztę”, stare kobiety rozrywające dziecko 
(M-2 220). Obrazy żyjącego nad ciepłym morzem społeczeństwa ilustrowały zarów-
no marzenie Settembriniego o szczęśliwej ludzkości, jak i wymagania Naphty do-
tyczące metafizycznego wymiaru człowieczeństwa. Kaźń dziecka kojarzyć można 

zwrotnego, na którym utrzymać się niepodobna, aż przyszedł środek lata, najwyższy punkt, a z nim 
smutek wśród swawoli?” (M-2 42–43). 

71 W rozdziale Wolność Castorp w liście do rodziny informuje, że na razie zostaje na górze: „Podpisał. 
To więc było załatwione” (M-1 329). To już nie konwencjonalny podpis na końcu listu, ale jakby 
„ratyfikacja dokumentu najwyższej wagi”. Zob. Ł u k a s i e w i c z, op. cit., s. 202. 

72 R i c o e u r, op. cit., s. 187.
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z unicestwieniem genesis, z ostatecznym zamknięciem cyklu życia: w terminologii 
historiozoficznej pojmowanym jako koniec historii, natomiast w kategoriach meta-
fizycznych – jako powrót do Chaosu i konieczny warunek ponownego tworzenia.

Przesłanie snu wydaje się czytelne: groza, szpetota i śmierć są dialektycznie 
powiązane z pięknem i życiem, humanitarna wizja nie jest zatem w stanie przesło-
nić mroków, towarzyszących ludzkiej egzystencji, odwiecznego i atawistycznego 
lęku przed śmiercią. Ale Castorp „doprowadza sen do końca i do celu” (M-2 223), 
dokonuje rozpoznania, że czym innym będzie grzeszna wieczność zaniechania, 
tożsama z kultem choroby i śmierci, a czym innym wieczność ludzkości, która jest 
„źródłem odwagi życia”73.

Wstawaj, wstawaj! Otwórz oczy! [...] Patrz – już pogoda! [M-2 223] 

Czy to przebudzenie nowego bohatera gnozy? Niczym podmiot Jeanpaulowski 
budzi się Castorp, odkrywając dostojeństwo człowieka, harmonię natury, uznając 
znaczenie form, ale i cichą konieczność pamięci o krwawej uczcie74. 

Demoniczne kuszenie wyobraźni przybiera w każdym z przypadków formę in-
nego „ducha czasu”: u Jean-Paula będą to echa gotyckich wyobrażeń grozy oraz 
spotęgowany rezonans przewrotu kopernikańskiego, przerażenie nieskończonym, 
pustym, bezmyślnym kosmosem, u Dostojewskiego i Prusa paradygmat wyobraźni 
naturalistycznej i ukąszenie determinizmem przyrodniczym, u Manna zaś gry 
mroczną stroną (pod)świadomości, odsłoniętą przez Schopenhauera, Nietzschego 
i Freuda.

Rozproszone fale jeanpaulowskiej nocy wsiąkły w różne teksty, nie zawsze są do 
rozpoznania. Ale można ich poszukiwać po ambiwalentnych śladach i tropach – 
tam, gdzie odbywa się zuchwałe experimentum medietatis wyobraźni, gdzie zwycię-
ża malowniczy „nihilizm poetycki” i gdzie trwa „pełne zwątpienia nasłuchiwanie 
posłania z zaświatów”75. 

A b s t r a c t

ANETA MAZUR, SABINA BRZOZOWSKA University of Opole

“JEAN-PAULIAN NIGHT” IN THE WORKS OF FyODOR DOSTOEVSKy, BOLESŁAW PRUS 
AND THOMAS MANN

The fragment of the novel by Jean-Paul Richter Siebenkäs (Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder 
Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel 
áFlower, Fruit, and Thorn Pieces; or, the Married Life, Death, and Wedding of Siebenkäs, Poor Man’s 
Lawyerñ, 1796–1797), known as The Atheist’s Dream, the full German original title being Rede des toten 

73 Ibidem, s. 204.
74 W rezultacie zwycięstwo bohatera Czarodziejskiej góry – nad apokaliptycznymi siłami rozpadają-

cego się (wszech)świata wartości, historii, kultury – jest wątpliwe (choć wizja „niebiańskiej” arkadii 
towarzyszy mu do końca).

75 Zob. Z a r e m b a, op. cit., s. 121: „Ein verzwiefeltes Lauschen auf eine Botschaft aus dem Jenseits” 
– takie przesłanie przypisuje autor obu Jeanpaulowskim wizjom w powieści Siebenkäs, zarówno 
apokaliptycznej, jak maryjnej. 
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Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei (Speech of the Dead Christ from the Universe that 
there is no God), presents one of the most important romantic night-visions: in metaphysical dimension 
it presents a terrifying Apocalypse without God, and a luciferic destruction of cosmic perpetual matter; 
in aesthetic dimension it indicates a triumph of liberated phantasmagorical imagination. Intentional 
or accidental traces of “Jean-Paulian night” are found in the works of Fyodor Dostoevsky (Ippolit’s 
“confession” from The Idiot, 1869; the short story Bobok, 1873), in the short story by Bolesław Prus 
(Pleśń świata áMould of the Worldñ, 1884) and in Thomas Mann’s (Castorp’s “snow” vision from Der 
Zauberberg áThe Magic Mountainñ, 1924). Eschatological or cosmic visions of the characters (narrators) 
produced as a result of demonic temptation of imagination present a dehumanised world of chaos and 
death subordinated to biological determinism and, as in Jean Paul Richter, constitute a kind of world-
view shock autotherapy.
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KRZYSZTOF IWANEK Hankuk University of Foreign Studies, Seoul

INDIE W „POŻEGNANIU JESIENI” OBIETNICA WYZWOLENIA CZY  
KOLEJNA INTELIGENTNA DRWINA WITKACEGO?*

Niniejszy artykuł skupia się na próbie analizy znaczenia wątków indyjskich w po-
wieści Pożegnanie jesieni Stanisława Ignacego Witkiewicza. Głównym pytaniem 
będzie: czy Indie odgrywają w utworze jakąś rolę na poziomie refleksji metafizycznej? 
Podstawowe dwa zdarzenia fabularne, które według mnie wymagają dłuższych 
rozważań, to konwersja Heli Bertz na buddyzm i śmierć Atanazego. Będę jednak 
starał się ująć te wątki w szerszej perspektywie.

„Indii nie znam, poza kilkogodzinnym pobytem w Bombaju” (P 7)1 – zastrzega 
Witkiewicz w przedmowie do Pożegnania jesieni. Wiadomo, jakie były okoliczności 
znalezienia się Witkacego w Indiach. Zrozpaczony samobójczą śmiercią swojej na-
rzeczonej, Witkiewicz został w 1914 roku zabrany w podróż do Papui-Nowej Gwinei 
przez długoletniego przyjaciela, Bronisława Malinowskiego. Po drodze towarzysze 
poświęcili dwa tygodnie na aklimatyzację i zwiedzanie Cejlonu (Sri Lanki)2. Po ich 
kłótni w Australii Witkacy zawraca sam do ogarniętej wojną Europy przez Bombaj, 
gdzie spędza niespełna dobę. Na tym jego indyjska przygoda się kończy. Chociaż 
w adresowanym do Malinowskiego liście, skreślonym na statku „Morea”, Bombaj 
nazwany był „cudownym miastem”3, w powstałej kilka lat później powieści Pożeg- 
nanie jesieni nie on odgrywa rolę indyjskiego tła. To Cejlon autor poznawał dłużej 
i dokładniej niż Indie i to on wywarł na Witkacym dużo większe wrażenie, w istot-
ny sposób wpływając na jego pisarstwo4. Mimo to, jak Witkiewicz twierdzi we 

* Praca napisana dzięki pomocy Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2016. (This 
work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2016).

1 Skrótem P odsyłam do edycji: S. I. W i t k i e w i c z, Pożegnanie jesieni. Wstęp, oprac. W. B o l e c-
k i. Wrocław 2014. BN I 323. Liczby po skrócie oznaczają numery stronic. 

2 Zob. D. G e r o u l d, Chronologia. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Bronisław Malinowski / Chronol-
ogy: Stanisław Ignacy Witkiewicz and Bronisław Malinowski. Przeł. S. S i k o r a. „Konteksty. 
Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4, s. 29.

3 S. I. W i t k i e w i c z, list do B. Malinowskiego, z 1 IX 1914. W: Listy. T. 1. Oprac., przypisy T. P a w-
l a k. Warszawa 2013, s. 389. Dzieła zebrane. T. 17.

4 Jak stwierdza J. T u c z y ń s k i  (Motywy indyjskie w literaturze polskiej. Warszawa 1981, s. 187): 
„przeżycie Orientu ukształtowało nową wizję świata. Przyniosło »erupcję kolorów«, przezwyciężenie 
modernistycznych konwencji, rozbudowało niebywały rozmach kreacyjnej wyobraźni [...]”. Odnosi 
się to, oczywiście, do szerzej pojętego Wschodu, bo przecież Witkacy odwiedził także po drodze 
Egipt. Znaczenie całej podróży dla ogółu jego twórczości A. M i c i ń s k a  (U źródeł „Czystej Formy” 
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wstępie do tego utworu: „nie wiem, czemu przeniosłem pewne wypadki do Indii, 
opierając się na rzeczach widzianych na Cejlonie” (P 7). W efekcie książka zalicza 
się do kategorii powieści, które wprawdzie traktują o Indiach, choć ich autorzy 
mieli niewielki lub wręcz żaden kontakt z tym krajem. Wpisała się ona jednak, cze-
go będę jeszcze dowodził, w pejzaż Indii w typowy dla Witkacego, oryginalny i prze-
korny sposób.

Fakt, że autor przemianował przestrzeń Cejlonu na Indie, widać na każdym 
kroku. Np. w trakcie podróży bohaterowie napotykają głównie buddystów, w istocie 
bardzo rzadkich we współczesnych Indiach (wielokrotnie też oglądają „olbrzymie 
posągi Buddy”, P 414). Syngaleski termin „dagoba” jako określenie buddyjskiej 
stupy również nie jest używany w Indiach. Jedynym elementem wziętym z praw-
dziwego Bombaju są zapewne „indyjskie tancerki na Malabar Road” (P 456). Geo-
grafia rzeczywiście potraktowana jest z Witkacowską fantazją. Orient Express 
odjeżdża z Polski i po drodze do Bombaju mija wyspę Sokotra. W świecie Pożegna-
nia jesieni mowa ponadto o połączeniu kolejowym między Indiami a Cejlonem 
(wybudowanie takiej linii faktycznie było planowane jeszcze pod koniec XIX wieku, 
ale do naszych czasów nie zostało zrealizowane). Niektóre nazwy odnoszą się do 
miejsc rzeczywiście istniejących. Są to Bombaj, Hajdarabad, Kandy i Kolombo. 
Anaradżapura to inna nazwa miasta Anuradhapura na Cejlonie. Zmyślony jest za 
to Gwalpor i wzmianka o zindianizowanym Angliku, „którego matka była córką 
maharadży Gwalporu” (P 343), aczkolwiek nazwa ta brzmi bardzo podobnie do 
nazwy Gwalijar, miasta będącego stolicą odrębnego „księstwa”, lojalnego wobec 
władzy brytyjskiej. Hajdarabad może być odwołaniem albo do Hajdarabadu w pro-
wincji Sindh (obecnie Pakistan), albo do „księstwa” Hajdabaradu (dzisiaj stan Te-
langana w południowych Indiach). Wzmianka o tym, że Hela i Atanazy odwiedzili 
Apurę gdzieś w środku Indii i stamtąd przez Hajdabarad ruszyli w dalszą podróż, 
wskazywałaby na to, iż autor miał na myśli raczej ów drugi Hajdabarad. Gdyby 
zatem przyjąć, że – niezależnie od celowej niedbałości o detale geograficzne czy 
wręcz traktowania ich z fantazją – można odtworzyć drogę dwójki bohaterów Poże-
gnania jesieni przez Azję, prowadziłaby ona zapewne z Bombaju w zachodnich 
Indiach, przez Hajdarabad w Indiach południowych i dalej na południe, aż do 
północnego Cejlonu. Jedyną miejscowością nieco szerzej przedstawioną w opisie 
tych wojaży jest fikcyjna Apura, wieś ukryta w głębi dżungli, cel pielgrzymek bud-
dyjskich5. Ponadto, w co najmniej dwóch nazwach miejsc z terenu powieściowej 

/ At the Roots of „Pure Form”. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4, s. 209, 211) pod-
sumowuje tak: „egzotyczna wyprawa [...] zaczęła procentować pod pędzlem i piórem dojrzałego 
artysty, stając się zarówno niewyczerpanym »źródłem inspiracji«, jak i trwałą kategorią filozoficzną, 
przez którą Witkacy dokonuje oglądu i oceny otaczającego go świata”. Tropiki, aczkolwiek repre-
zentowane przez Pacyfik, pojawiają się w sześciu sztukach twórcy Tumora Mózgowicza, wliczając 
zaginioną Persy Zwierżontowską (zob. D. C. G e r o u l d, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. 
Przeł. I. S i e r a d z k i. Warszawa 1981, s. 187). D. G e r o u l d  (Egzotyczność u Witkacego. Przeł. 
K. B i s k u p s k i. „Dialog” 1971, nr 5, s. 123–124) zwraca również uwagę na różne funkcje egzo-
tyczności i na typy magii w twórczości autora Szewców, chociaż w tym wypadku źródło inspiracji 
było inne, gdyż wiara w magię na pewnych obszarach pozaeuropejskich była zjawiskiem, z którym 
Witkacy raczej nie zetknął się osobiście, za to o nim czytał. 

5 Tak opisana Apura to niemal na pewno miejsce fikcyjne, choć stworzone bez wątpienia pod wpły-
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Azji Południowej pobrzmiewa Witkacowskie poczucie humoru. Pierwszym angielskim 
kochankiem Heli w Indiach staje się „sir Alfred Grovemore z N.S.W.P.P.” (P 451). 
Skrót ten brzmi albo jak omyłka, albo jak naśmiewanie się z brytyjskiej tradycji 
tworzenia tak długich i skomplikowanych nazw regionów administracyjnych w In-
diach, że potem dla wygody zastępowano je zazwyczaj abrewiacjami. Historyczne 
przykłady to North-West Frontier Province (N.W.F.P.) czy North-East Frontier 
Agency (N.E.F.A.). Drugi onomastyczny żart Witkacego to „Ragnarok”, miasto 
„w północnej części wyspy” (P 450) Cejlon, gdzie Hela Bertz zakłada swoje obozo-
wisko rozpusty. Nawet jeśli nazwa ta pojawiła się w głowie autora przez bardzo 
daleką asocjację dźwiękową z jakąś nazwą z terenu tej wyspy (co uważam za mało 
prawdopodobne), jest ona niewątpliwym nawiązaniem do ragnarök – dnia zagłady 
z mitologii skandynawskiej. Nieprzypadkowo przecież tam Atanazy wsiada w Ra-
gnarok-Ekspres, rozpoczynając podróż do domu, która rzeczywiście zakończy się 
jego śmiercią.

Pozostawiając już na boku kwestie nazewnicze i geograficzne, skupię się teraz 
na dwóch kluczowych pytaniach: (1) Czy opisy Indii i rozmaite wzmianki o nich 

wem kontaktów z mniej dostępnymi obszarami Cejlonu, które Witkacy i Malinowski odwiedzili, 
takich jak okolice miasta Matale czy osada Maradankawadala (zob. D. C. G e r o u l d, Podróż 
Witkacego do tropików. Itinerarium cejlońskie. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4, 
s. 223). Nazwa wydaje się najprawdopodobniej wzięta od miasta Anuradhapura, o której do dziś 
często mówi się A’pura. Takiego skrótu używa zresztą B. M a l i n o w s k i  w swoim diariuszu 
(Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp, oprac. G. K u b i c a. Kraków 2002, s. 246). 
Gdyby jednak nie traktować owego słowa jako skrótu, to Apura w sanskrycie może znaczyć „Nie-
-miasto”, co nawet by pasowało, skoro w powieści jest to wioska. To wszakże tylko spekulacje; bez 
oparcia w źródłach nie da się określić, czy Witkacy wiedział o takim znaczeniu i celowo się do 
niego odwoływał.

 Podobną uwagę można dodać na temat znanego skądinąd Witkacowskiego terminu „kalamarapa- 
ksa”. Istnieje teza o jego sanskryckim pochodzeniu (zob. G e r o u l d, Stanisław Ignacy Witkiewicz 
jako pisarz, s. 189–190). Faktycznie brzmi on nawet podobnie do słów sanskryckich. Przy niewiel-
kiej modyfikacji mógłby to być np. wyraz „kamalapaksza” ( strona/stronnictwo lotosu’), jednak nie 
da się obecnie udowodnić takiej etymologii, a znaczenie Witkacowskiego terminu nie staje się 
dzięki temu jaśniejsze. Próba wywiedzenia jego pochodzenia od „kala” ( czas’) wraz z towarzyszącą 
temu interpretacją jest błędna. Sadzę, że powinniśmy zostawić Witkacemu pole dla wyobraźni. 
Wiemy przecież doskonale o jego skłonności do tworzenia własnych wyrazów, niekoniecznie opar-
tych na jakiejkolwiek istniejącej mowie. Stąd też należy zachować ostrożność, próbując znaleźć 
podobieństwo między tymi terminami a słowami w innych językach. 

 Z drugiej strony, jak zauważa G e r o u l d  (Egzotyczność u Witkacego, s. 119), wyrazy używane 
przez artystę, czasem pozornie zupełnie zmyślone, niejednokrotnie okazują się celowo „egzotyzo-
wane”, tj. ułożone tak, by oddać brzmienie języka w poszczególnych regionach i zbudować dzięki 
temu odpowiedni klimat. E. K u ź m a  (Semiologia egzotyki. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o ko-
munikacji literackiej i artystycznej. Red. E. B a l c e r z a n, S. W y s ł o u c h. Warszawa 1985, s. 311) 
nazywa takie i podobne zabiegi „cytatem egzotycznym” i wskazuje na częste jego wykorzystanie 
w literaturze tamtego okresu. Można to bez wątpienia odnieść do zmyślonych, ale sprawiających 
wrażenie autentycznych, nazw miejsc w Pożegnaniu jesieni (Apura, Gwalpor czy N.S.W.P.P.), do 
plemienia Guru i postaci takich jak Murti Bing (bohater o takim imieniu występuje również w Nie-
nasyceniu). „Murti” znaczy posąg’ lub postać’ (czegoś lub kogoś). Zob. W. S z t a b a, Krishnamur-
ti i Murti-Bing. Na stronie: http://www.witkacologia.eu/uzupelnienia/Sztaba/Krishnamurti_i_Mur-
ti_Bing.html (dostęp: 12 VIII 2015). Nie da się jednak raczej odnieść tych wniosków do „kalama-
rapaksy”, bo ten termin nie występuje w kontekście indyjskim twórczości Witkacego (brak go 
w Pożegnaniu jesieni ).
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w utworze składają się w sposób celowy na jakiś spójny obraz tego kraju? (2) Jakie 
znaczenie mają Indie i wątki indyjskie dla fabuły powieści?

Ogólny, dość swobodnie nakreślony wizerunek Indii w Pożegnaniu jesieni nie 
odbiega od wizji utrwalonej w XX-wiecznej literaturze europejskiej. Wiedza Wit-
kacego o Indiach zdradza nierzadko te same braki i błędne przekonania, które 
były udziałem współczesnych mu pisarzy. Napotykamy np. takie znamienne, 
a mylne sformułowania, jak „nirwana indyjskiego fakira” (P 96) – użycia arabskie-
go słowa „fakir” na określenie hinduskiego świętego męża, mieszające tradycje 
bramińskie i buddyjskie z muzułmańskimi. Wyraźny jest też występujący już 
wtedy w stereotypowym wizerunku Indii wątek seksu. Sanskrycki termin „lyngam” 
(właściwie: „lingam”) w znaczeniu penis’ pojawił się u Witkacego nie tylko w Po-
żegnaniu jesieni, ale i wcześniej, w 622 upadkach Bunga, czyli Demonicznej ko-
biecie6, co dowodzi, że artysta znał go jeszcze przed wyjazdem do Indii7. Ponadto 
jednym ze źródeł inspiracji dla seksualnych eksperymentów Heli jest traktat 
Kamasutra. W rzeczywistości słowu „lingam” nie powinno się nadawać takiego 
znaczenia, jak również Kamasutra nie powinna być sprowadzana do listy pozycji 
seksualnych (która stanowi małą i – bez wątpienia – nie najważniejszą część tego 
utworu). Takie przekonania, funkcjonujące i dzisiaj, uporczywie trwają od epoki 
kolonialnej. „Lingam” współcześnie to termin religijny, który oznacza symbolizu-
jący boga Śiwę obiekt kultu w formie jego organu rozrodczego; nie jest to wszak-
że penis w sensie członka dowolnego mężczyzny8. 

Czy jednak na podstawie tych kilku nieścisłości czy przeinaczeń, rozpowszech-
nionych ówcześnie, a nawet istniejących do dziś, możemy włączyć powieść Wit-
kacego w nurt europejskiej literatury „o Oriencie”, czyli tak naprawdę prezentu-
jącej europejskie mity Orientu? Edward Said wykazywał, że Wschód często 
przedstawiany był jako symboliczna odwrotność Zachodu na różnych polach, ale 
zawsze odgrywał tylko rolę uzupełniającą w stosunku do Zachodu. Jeśli Zachód 
cechowała aktywność, Wschód był bierny (lub na odwrót), jeśli Zachód uchodził 
za powściągliwy, Wschód był pełen seksualności, itd.9 Erazm Kuźma niezależnie 
doszedł do takich samych wniosków i odnosił je wprost również do twórczości 

6 S. I. W i t k i e w i c z, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Wstęp, oprac. A. M i c i ń s k a. 
Wyd. 3. Warszawa 1978, s. 314.

7 Ten błędnie nadany sens utrwalają też niektóre popularne edycje Pożegnania jesieni (np. Wydaw-
nictwo „Zielona Sowa”. Warszawa 2010, s. 129), gdzie słowo to objaśnione jest w przypisie: „lingam 
– penis w trakcie wzwodu”.

8 Warto też dodać, co o tym myślał G a n d h i  (cyt. za: G. V i s w a n a t h a n, Masks of Conquest: 
Literary Study and British Rule in India. New York 2015, s. 126), zwracając uwagę na narzucanie 
Indiom obcej, niewłaściwej interpretacji ich kultury: „To nasi zachodni goście zapoznali nas z ob-
scenicznością wielu praktyk, które dotąd niewinnie stosowaliśmy. Dopiero w książce misjonarskiej 
przeczytałem, że śiwalingam ma jakiekolwiek obsceniczne znaczenie, i nawet dziś, gdy patrzę na 
śiwalingam, ani jego kształt, ani skojarzenia, w których go postrzegam, nie sugerują mi żadnej 
obsceniczności”. Innymi słowy, w wypadku lingamu po freudowsku ujawniła się fascynacja ukry-
wana za wiktoriańskim obrzydzeniem seksualnością. W podobny sposób Europejczycy potrakto-
wali Kamasutrę, skupiając się na jej jednym aspekcie. 

9 Zob. E. W. S a i d, Orientalizm. Przeł. W. K a l i n o w s k i. Wstęp Z. Ż y g u l s k i, jun. Warszawa 
1991, passim. Na temat funkcji seksualności w powstaniu tego mitu zob. ibidem, s. 190. Zob. też 
H. S i n g h, The Rani of Jhansi: Gender, History, and Fable in India. New Delhi 2014, s. 49.
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Witkacego. Według tego badacza egzotyczność ma u autora Szewców pięć funkcji 
i ostatnia z nich „wydaje się najważniejsza i być może należałoby ją już traktować 
jako początek mitu. Orient bowiem w tym wypadku występuje jako przeciwieństwo 
Zachodu”10. Owszem, w Pożegnaniu jesieni pojawiają się z rzadka zwroty takie 
jak „wschodnia apatia” (P 356) czy stwierdzenie, że społeczeństwa Orientu mają 
nadal jeszcze „przewagę zdrowej siły” i degenerują się wolniej niż Europa, choć 
są także bardziej zautomatyzowane, niczym mrowiska, i to z kolei jest stan, do 
którego dążą i społeczeństwa zachodnie. Mimo to nie do końca się zgadzam z jed-
noznacznymi wnioskami Kuźmy, przynajmniej w odniesieniu do Pożegnania je-
sieni. 

Po pierwsze, indyjskie wzmianki nie stanowią ważnego składnika fabuły. Re-
lacja seksualna Atanazego i Heli z pewnością jest fabularnie istotna, lecz wyrazy 
takie jak lingam czy odwołanie do Kamasutry służą jedynie jako ozdobniki. Inaczej 
rzecz się ma z Witkacowskim wyobrażeniem o filozofii i religii indyjskiej, ale to 
zagadnienie szerzej omówię dalej. Nie można, oczywiście, zignorować podsumowu-
jących charakter i ducha społeczeństw Wschodu i Zachodu stwierdzeń Witkacego. 
Jednakże, jak postaram się wykazać w niniejszym artykule, indyjski wątek Pożeg- 
nania jesieni skupia się na zupełnie innej kwestii, trudno tu zatem mówić o kre-
owaniu symboli czy wręcz mitu11. 

Po drugie, Agnieszka Kałowska omówiła wiele elementów z twórczości Witka-
cego, które w pierwszej chwili można uznać za wskazujące na Saidowski binaryzm, 

10 E. K u ź m a, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980, s. 233. 
11 Można natomiast przyznać Kuźmie rację w odniesieniu do Nienasycenia. Tam wątek chińskiego 

zagrożenia jest absolutnie centralny dla fabuły. Jak pisze T. B o c h e ń s k i (Powieści Witkacego. 
Sztuka i mistyfikacja. łódź 1994, s. 155–156), „dla wyznawców Murti Binga liczy się jedynie masa 
ludzka, dla pokonanych najważniejsza była indywidualna wolność. Azjaci cenią bezrefleksyjność 
i automatyzm działania, Europejczycy – poczucie problematyczności istnienia i racjonalne 
postępowanie”. Chińczycy są faktycznie przedstawieni w Nienasyceniu za pomocą wielu 
generalizujących i niepochlebnych uwag. Mandaryn Wang-Tsan-Tang sam przyznaje, że chińska 
„uśpiona od wieków inteligencja ocknęła się dostawszy raz w ręce wasz [tj. łaciński] genialny alfa-
bet” (S. I. W i t k i e w i c z, Nienasycenie. Oprac. J. D e g l e r, L. S o k ó ł. Warszawa 1992, s. 599. 
Dzieła zebrane. T. 3). Chińczycy potrzebują zachodniej myśli, narodom europejskim z kolei do-
skwiera wyczerpanie rasowe i nie potrafią one sobą rządzić. Pożądana byłaby zatem synteza chińskiej 
organizacji i zdrowej krwi z europejską nauką. Można tu bez wątpienia mówić o dwóch stereotypach. 
Tak K u ź m a  (Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, s. 150, 234–235), jak 
i B o c h e ń s k i  (op. cit., s. 154–155) stwierdzają jednak, że obraz chińskiego najazdu na Europę 
w Nienasyceniu to typowa Witkacowska parodia, pastisz literatury brukowej, w której podówczas 
często przewijał się mit „żółtego niebezpieczeństwa”. Zob. G. T o m a s s u c c i, Witkacowskie raje. 
„Przestrzenie Teorii” 14 (2010), s. 89, 91.

 Z drugiej strony, w Nienasyceniu na Polskę napadają chińscy komuniści i to ideologia pcha ich do 
próby podboju świata. Wspierający ich Murti Bing jest „wielkim herezjarchą syntezy dawnych 
wierzeń Wschodu” (W i t k i e w i c z, Nienasycenie, s. 245), która powstała, być może, w Wielkiej 
Brytanii i „wyparła oficjalną teozofię, jako zbyt słabą »podgotowkę« pod socjalizm w chińskiej edy-
cji”. Azjaci są tu zatem pod silnym wpływem ideologii promieniujących z Europy (a w Pożegnaniu 
jesieni twierdził Witkacy, że to właśnie zniszczy ich oryginalnego ducha). W tym samym czasie 
w świecie Nienasycenia komunizm triumfuje również w zachodniej Europie, w tym w Wielkiej 
Brytanii. Nawet jeśli Chińczycy i Europejczycy mogą być po Saidowsku przeciwstawieni jako dwa 
typy człowieka, a zatem dwa mity, to na poziomie ideologicznym Zachód i Wschód zmierzają 
w podobny sposób ku zagładzie.
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ale po dokładniejszej analizie przestaje to być tak oczywiste12. Np. w Pożegnaniu 
jesieni Atanazego męczyła w Indiach „nade wszystko tajemnicza psychologia ludzi, 
którzy przez swoją niezrozumiałość robili wrażenie złowrogich automatów” (P 414). 

Znaczenie tego fragmentu jest dla mnie jasne: tubylcy nie byli złowrogimi automa-
tami, tylko wydawali się tacy, bo Atanazy – jak autor ciągle podkreśla – nie miał 
chęci ani przygotowania, by zgłębiać ich psychikę. Podobnie w swojej relacji z po-
dróży Witkiewicz napisał o mężczyznach z Cejlonu: 

Być może, że są to najlepsi ludzie, ale odrębność rysów i koloru działa na fantazję w ten sposób, 
że psychikę ich wyobrażać sobie trzeba na podstawie tych danych w szczególnie okropny sposób13. 

Witkacy pokazuje nam wyraźnie, że gdybyśmy włożyli nieco starania w pozna-
wanie obcych narodów, prawdopodobnie nie jawiłyby się nam one jako tak tajem-
nicze i złowrogie. Nie widać tu jednoznacznej kategoryzacji ludzi Wschodu i Zacho-
du na dwa typy. 

Po trzecie, Said zajmował się relacją władzy i wiedzy. Literatura miała też funk-
cję polityczną, budowane w niej obrazy powstawały w związku z procesem podbo-
ju. Said analizował głównie piśmiennictwo francuskie od czasu, gdy Egipt znalazł 
się na mapie imperialnych planów Napoleona, i brytyjskie w okresie rozkwitu ko-
lonializmu14. Pod tym względem studium Saida wnosi dodatkowy aspekt w porów-
naniu do pracy Kuźmy, ale z drugiej strony dzieło Kuźmy dotyczy także literatury 
Europy Wschodniej, gdzie z kolei relacja wiedzy i władzy często nie ma zastosowa-
nia (chyba żeby badać literaturę rosyjską w odniesieniu np. do Syberii i Azji Cen-
tralnej). Autor Tumora Mózgowicza należy do tradycji literackiej, która nie miała 
politycznej potrzeby wywyższania się nad ludzi Wschodu. To jednak nie znaczy, że 
liczni reprezentanci owej tradycji tak nie postępowali, ale o Witkacym w żadnym 
razie powiedzieć w ten sposób nie można15.

W eseju Semiologia egzotyki Kuźma podsumowuje cztery funkcje pragmatycz-
ne (szerzej pojętej) egzotyki w literaturze epoki16. Są to funkcje: obronna (tworząca 
negatywny obraz egzotycznych obszarów po to, by odstraszyć), ewazyjna (różne 

12 A. K a ł o w s k a, „Ani śladu tropikalnego uroku”. Poglądy etyczne Witkacego w tekstach z podróży 
w 1914 r. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 3 (2012).

13 S. I. W i t k i e w i c z, Z podróży do Tropików / A Journey to the Tropics. „Konteksty. Polska Sztuka 
Ludowa” 2000, nr 1/4, s. 231, 233.

14 Zwracał na to uwagę chociażby J. K i e n i e w i c z  (Orientalizm. Idea kształtująca rzeczywistość. 
„Przegląd Orientalistyczny” 1985, nr 1/4, s. 11): w analizie Saida „literatura europejska” sprowa-
dza się do brytyjskiej i francuskiej. 

15 Zobaczmy np., że w Pożegnaniu jesieni Atanazy nie oburza się na Helę, gdy ta zaczyna wchodzić 
w kontakty seksualne z Indusami, ale dopiero wtedy, gdy uwodzi ona Brytyjczyka (P 446). W listach 
z podróży Witkacy podkreśla kilkakrotnie szlachetność i powagę Egipcjan, równocześnie nazywając 
Brytyjczyków „bydłem”. W przedmowie do sztuki Mister Price, czyli Bzik tropikalny, pisząc o tym, 
czym według niego jest ów „bzik tropikalny”, stwierdza S. I. W i t k i e w i c z  (Dramaty. 1. Oprac. 
J. D e g l e r. Warszawa 1996, s. 269. Dzieła zebrane. T. 5), że za jeden z jego powodów podaje się 
„ciągły widok nagich czarnych ciał”. Wcześniej zaznacza wszakże, iż niektórzy „uważają go za czyste 
urojenie, chorobę wymyśloną przez kolonialnych Europejczyków-sadystów dla usprawiedliwienia 
zbrodni dokonywanych przez nich na ludziach kolorowych lub nawet na przedstawicielach tzw. 
»wyższej« rasy białej”. 

16 Role, jakie Orient odgrywa u Saida, można byłoby z kolei nazwać symbolicznymi.
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formy egzotyki, również te niegeograficzne, stają się miejscem ucieczki z Europy), 
inwazyjna (egzotyczne obszary ulegają podbojowi) i rewolucyjna (w obliczu upadku 
świata europejskiego egzotyczność stanowi źródło zmiany)17. Dwie ostatnie funkcje 
w Pożegnaniu jesieni bez wątpienia nie występują – chyba że działania Heli uzna- 
my za formę podboju18. W moim mniemaniu nie da się też dopatrzyć funkcji obron-
nej w Pożegnaniu jesieni, gdyż Atanazy powraca do Europy nie ze względu na obcość 
otaczającego go świata, ale na swoje osobiste przeżycia. O funkcji ewazyjnej w jakimś 
sensie można mówić w odniesieniu do postaci Heli, jednakże próba mistycznego 
doświadczenia Orientu w gruncie rzeczy nie przyniesie bohaterce prawdziwej prze-
miany metafizycznej. Kuźma wprawdzie rozważał tylko, czy egzotyczność w danej 
powieści pełni określoną funkcję, nie zaś czy funkcja ta jest skuteczna w wymiarze 
fabularnym, pragnę tu jednak dodać, że w twórczości Witkacego owe funkcje często 
traktowane są z przekorą, a zatem przewartościowywane.

Zostawiając kwestię obrazu Indii, skupię się na samej fabule, tj. na podróży 
przez subkontynent dwójki bohaterów, Atanazego i Heli. Fabuła i przesłanie Pożeg- 
nania jesieni były już przedmiotem analiz i nie ma potrzeby szczegółowo ich opisy-
wać. Wiadomo też, że wyjazd Atanazego na wschód po śmierci żony odpowiada 
losom dramatopisarza po samobójstwie narzeczonej. Reszta jednak to najwyraźniej 
fikcja: w przeciwieństwie do Witkacego, Atanazy wyrusza w świat z kochanką, Helą 
Bertz, nie z przyjacielem. Ona zaś nie ma na celu badania Papui-Nowej Gwinei, 
tylko poznawanie samych Indii. Wreszcie, Atanazy zawraca nie w wyniku wojny 
i kłótni, lecz na skutek wyczerpania czy wręcz przerażenia działaniami Heli. Do 
momentu rozstania i powrotu Atanazy jest kompletnie bezwolny, a Hela nadzwyczaj 
aktywna: tak filozoficznie i turystycznie, jak i seksualnie. Atanazy „włóczył się pół-
-przytomny za Helą, zwiedzając świątynie, teatry i zakazane spelunki, patrząc na 
pogromców węży i fakirów, wyprawiających w biały dzień niepojęte cuda” (P 414). 
Ponadto „Męczyły go na równi splątane figury na frontonach brahmańskich świą-
tyń i wiecznie ten sam, głupkowato-mądrawo-chytro-naiwny, zmysłowy uśmiech 
olbrzymich posągów Buddy [...]” (P 414). W miarę jak Hela poznawała nowe miejsca, 
potrawy i narkotyki, także „Atanazy przestał jej wystarczać jako intelektualny żer. 
Fizycznie czuła się cudownie i znosiła klimat i niewygody doskonale – tylko stan 
metafizyczny pozostawiał wiele do życzenia”. Dlatego też „uroiła sobie”, że w świę-
tej miejscowości Apura „musi spaść na nią objawienie” (P 416), i w końcu przeszła 
na buddyzm. Ponadto Atanazy nie mógł już też sprostać seksualnym zachciankom 
nienasyconej Heli, zaczyna ona więc eksperymentować z coraz to nowymi pozycja-
mi i partnerami. Bierność Atanazego i zaangażowanie Heli w ars amandi sprawia-
ją, że filozofia Indii nie objawia się przed nami tak bogato i głęboko, jak można by 
się spodziewać. W Pożegnaniu jesieni nie brakuje wszak dyskusji filozoficznych – 
odbywają się one zazwyczaj z udziałem Atanazego, ale i Hela jest bardzo inteligent-
ną i błyskotliwą rozmówczynią (np. w dyspucie z księdzem Wyprztykiem). Jednak 
w tych partiach powieści, które dzieją się w Indiach, nie dane nam jest przeczytać 
dyskusji Heli z braminem czy buddyjskim duchownym. Także Atanazemu nie daje 

17 K u ź m a, Semiologia egzotyki, s. 314–316.
18 W odniesieniu do Nienasycenia można mówić o przekornie użytej funkcji rewolucyjnej, o czym 

świadczyłyby opisywane już refleksje Witkacego na temat komunizmu.
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Witkacy szansy na pełne filozoficzne czy duchowe poznanie Indii, choć bohater ma 
do tego predyspozycje, a pobyt w Azji Południowej spełnia jego dziecięce marzenia 
o odwiedzeniu Indii i w ogóle tropików (P 444). Jeśli pominie się aspekt seksualny 
przygód Atanazego w Indiach, da się dostrzec, że jego sytuacja bardzo przypomina 
sytuację autora Pożegnania jesieni: obaj byli intelektualnie gotowi i otwarci, by 
poznawać nowe kraje, ale szok doznany w wyniku niedawnej tragedii osobistej nie 
pozwalał im skupić się na tym i czerpać z tego przyjemności. Witkiewicz napisał 
w liście z 29 VI 1914 do ojca: „Wszystko to sprawia najstraszniejsze cierpienie, ból 
nie do zniesienia, bo Jej nie ma ze mną. Tylko rozpacz najgorsza i bezsens widzenia 
tej piękności”19.

Za najistotniejszy wątek w świetle obranego tematu uważam konwersję Heli na 
buddyzm, gdyż jest to w zasadzie jedyny moment, kiedy którakolwiek postać z Po-
żegnania jesieni angażuje się głębiej w filozofię i religię Azji Południowej. Od począt-
ku powieści narrator informuje, iż Hela cierpi na pustkę metafizyczną. Urodzona 
w żydowskiej rodzinie, postanawia nagle przejść na katolicyzm (co następuje już 
kolejnego dnia), ale jeszcze przed wyruszeniem do Indii zamierza przyjąć religię 
Wschodu. Ponieważ „o brahmanizmie z powodów technicznych nie było mowy” 
(P 430)20, pozostawał jej buddyzm, jako że Witkacy tylko te dwie religie brał tu pod 
uwagę. Można ten wątek rozumieć na kilka sposobów. Po pierwsze, jako uogólnienie: 
nawrócenie jakiegokolwiek człowieka Zachodu na religię Wschodu. Po drugie, jako 
bardziej konkretny przykład próby konwersji danego typu człowieka na religię 
Wschodu lub na tę konkretną religię. Po trzecie, jako jednorazową sytuację, wyni-
kającą z tego, że Witkacy umieścił w Indiach taką a nie inną postać, być może 
stanowiącą nawiązanie do pewnej rzeczywistej, żyjącej osoby. Od tego, którą optykę 
przyjmiemy, zależeć będą ogólne wnioski na temat stosunku Europejczyków do 
Indii w Pożegnaniu jesieni.

Źródła, jakimi dysponujemy, wskazują, że Witkacemu w podróży na Cejlon nie 
towarzyszyła żadna kobieta (aczkolwiek przyznał się do pewnych przygód erotycz-
nych w drodze powrotnej)21. W tym sensie Hela Bertz nie jest odzwierciedleniem 
żadnej współuczestniczki wyprawy etnograficznej do Papui-Nowej Gwinei. Nawią-
zuje jednak do kilku postaci w inny sposób. Po pierwsze, bohaterka ta stanowi 
typowe dla dzieł Witkacego ucieleśnienie demonicznej, opętującej mężczyzn kobie-
ty (pierwszym wzorem takiej femme fatale dla twórcy była Irena Solska22). Imię 
i pochodzenie wskazywałyby też na inspirację Belą (Bellą) Hertz, czyli Izabelą 

19 S. I. W i t k i e w i c z, list do ojca – S. Witkiewicza, z 29 VI 1914. W: Listy, s. 363. Zob. też s. 365, 
367, 389.

20 W tradycji hinduistycznej nie zakładano możliwości konwersji w instytucjonalnym rozumieniu tego 
słowa, stosowanym w świecie chrześcijańskim; zasadniczo w odpowiednej wspólnocie hinduskiej 
trzeba się urodzić. Reformistyczna organizacja Arja Samadź (Stowarzyszenie Ariów) wprowadziła 
wprawdzie formalną konwersję, jednakże nie uzyskała ona większej popularności. 

21 S. I. W i t k i e w i c z  (list do Malinowskiego, z 1 X 1914. W: Listy, s. 389) wspomina o uwiedzeniu 
„portugalskiej kurwy z Brazylii” i to jest odzwierciedlone w Pożegnaniu jesieni. Gdy Atanazy wraca 
z Indii, po drodze uwodzi „brazylijską kokotę z Rio” (P 404); w tym samym miejscu pojawia się też 
cały harem kobiecych postaci, z którymi Atanazy zadaje się podczas morskiej podróży. 

22 Zob. J. D e g l e r, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939). War-
szawa 2009, s. 12.
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„Czajką” Stachowicz. Nie wydaje się jednak jasne, jak powiązania Heli z którąkol-
wiek z tych żyjących postaci miałyby wpłynąć na wprowadzenie do fabuły wątku 
konwersji na buddyzm. Równocześnie co najmniej dwóch badaczy zwróciło uwagę 
na podobieństwa Heli Bertz do innej bohaterki literackiej – Bazylissy Teofanu ze 
sztuki Tadeusza Micińskiego, którego twórczość Witkacy wysoko cenił. To nawią-
zanie wydaje się o tyle istotne i nieprzypadkowe, że pojawia się też we wcześniejszej 
powieści Witkiewicza, 622 upadkach Bunga, czyli Demonicznej kobiecie. Jej boha-
terka, Akne, podobnie jak Hela, jest kobietą demoniczną, w której zakochuje się 
Bungo, i właśnie ona zostaje kilka razy porównana do Bazylissy: przy pierwszej 
miłosnej przygodzie Bunga i Akne w tle słychać nagle muzykę graną do sztuki 
Bazylissa Teofanu, potem jeszcze dwukrotnie ich związek zestawiany jest ze związ-
kiem Cymischesa i Teofanu23. Tomasz Bocheński stwierdza: 

Ostatecznie Hela Bertz kończy najpierw jako kochanka Tempego – wodza, który zabił dla idei daw-
ne wartości, potem jako metafizyczna władczyni Persji i żona władcy Prepudrecha. Udaje się jej wyskoczyć 
z Pożegnania jesieni i wskoczyć do Bazylissy Teofanu – to w końcu optymistyczne zakończenie24. 

Podobieństwo między Helą Witkacego a Teofanu Micińskiego jest zatem takie, 
że obie są „wschodnimi” monarchiniami. 

Jan Tuczyński porusza inny, bardziej nas tu interesujący, metafizyczny aspekt: 
„Hela, której pierwowzorem jest Bazylissa Teofanu – marzy o wyzwoleniu mistycz-
nym przez braminizm, nirwanę, buddyzm [...]”25. Jednym słowem, zarówno w po-
staci Heli, jak i Teofanu doszło do swoistego spotkania myśli „Zachodu” i „Wscho-
du”26, aczkolwiek spotkania te miały różny charakter.

Przytoczone wnioski sugerowałyby, że Witkacy, pisząc o Heli Bertz i jej konwer-
sji, myślał o czymś więcej niż o pojedynczej, konkretnej sytuacji. Autor miał, oczy-
wiście, możliwość takiego poprowadzenia fabuły, by umieścić w Indiach którego-
kolwiek innego przedstawiciela bohemy ukazywanej na kartach powieści, który 
mógłby rozwinąć w tych egzotycznych warunkach jakiś aspekt swoich zaintereso-
wań (uderzające np., iż w podróży książkowej brakuje bohatera wzorowanego na 
Bronisławie Malinowskim). Większość postaci wyraża opinię, że ich epoka charak-
teryzuje się zanikiem duchowości i wyższych przeżyć. Potencjalnie prawie każdy, 
chyba tylko poza Wyprztykiem, mógłby ich szukać na „Wschodzie”. Odczytuję zatem 
jako Witkacowską ironię fakt, iż ze wszystkich bohaterów Pożegnania jesieni to 
właśnie Hela Bertz trafia do Indii i podejmuje typową dla siebie próbę asymilacji 
pewnych elementów tamtej kultury. Mimo podkreślania przez autora inteligencji 
Heli i jej zdolności do samodzielnego filozofowania od tego momentu jej nader po-
wierzchowny stosunek do religii staje się jasny. Zresztą przecież i na początku 

23 W i t k i e w i c z, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, s. 204, 236, 448.
24 T. B o c h e ń s k i, „Sądy boże” opisane przez Witkacego i Gombrowicza. „Przestrzenie Teorii” 7 

(2007), s. 255.
25 T u c z y ń s k i, op. cit., s. 192. Zob. też wniosek K u ź m y  (Mit Orientu i kultury Zachodu w literatu-

rze XIX i XX wieku, s. 232): „Drugą funkcją motywów Orientu [u Witkacego] jest pastisz: gdy po-
jawiają się elementy bizantyńsko-hinduskie, to jest to zwykle odwołanie do Micińskiego”.

26 Wątek ten, dodajmy, nie jest jednak wcale poruszany w 622 upadkach Bunga, czyli Demonicznej 
kobiecie.
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Pożegnania jesieni Hela deklaruje chęć przejścia na katolicyzm wkrótce po tym, jak 
dochodzi do wniosku, iż chce mieć... wystawny katolicki pogrzeb. Gdy w Indiach 
i na Cejlonie zaczyna otwierać się na buddyzm, Atanazy przestaje mieć już wątpli-
wości co do natury jej konwersji i ironizuje, że Hela mogłaby w takim razie udać 
się jeszcze na Papuę-Nową Gwineę lub do Australii, by przyjąć totemizm (P 435). 
Dużo wcześniej czytamy o bohaterce: 

Z ukrytą gdzieś na dnie duszy wiarą w nicość modliła się do niej [tj. do śmierci] już od dziesiąte- 
go roku życia, a może i dawniej, nie wierząc w życie wieczne ducha mimo szalonej, dzikiej za tą wiarą 
tęsknoty. [P 97]

Stosunek Heli do religii stanowi część jej stosunku do życia. Tak samo jak 
wyznanie, musi ona ciągle zmieniać mężczyzn czy eksperymentować z nowymi 
pozycjami seksualnymi. W Indiach każdego narkotyku spróbowała tylko raz. Jej 
głód nowości jest nienasycony, ale płytki. Sama Hela ujęła to inaczej: była zwolen-
niczką „żywej” metafizyki, opierającej się na doświadczaniu, nie teoretyzowaniu, 
w przeciwieństwie do metafizyki dawnego typu, reprezentowanej przez Atanazego, 
która sprowadza się do myślenia w „martwych kategoriach” (P 435). Całe życie Heli 
podsumował autor słowami: „Metafizycznym transformacjom nie było końca” 
(P 504). Przejście na buddyzm, zamiast zwiastować prawdziwą duchową przemianę, 
okazuje się kolejną fanaberią – nawet jeśli „metafizyczną” – zblazowanej plutokrat-
ki. Na wyznanie Heli, iż już została buddystką, i słysząc jej podsumowanie nowej 
religii („pewien rodzaj panteizmu”) Atanazy, świadomy natury swej kochanki, su-
geruje jej: „Ale czy nie jest tak dlatego, że za mało wiesz [...] o tej religii?” (P 434).

Tu właśnie należy zwrócić uwagę na to, jak ów wątek konwersji wygląda na tle 
literackiego obrazu Indii tamtej epoki. Fakt, iż Hela przyjęła właśnie buddyzm, nie 
powinien dziwić, bo w powieści jest on kilkakrotnie przedstawiony jako filozofia 
i religia nihilistyczna. Taka charakterystyka powtarza się kilkakrotnie na kartach 
Pożegnania jesieni: 

czy właśnie nie powinnam zostać buddystką, jeśli religia ta, jak to sam mi ojciec kiedyś przyznał, jest 
najbardziej podobną do jedynej, czysto negatywnej prawdy, do której w granicy zmierza cała filozofia? 
[P 99]

– pyta Hela Bertz księdza Wyprztyka. „Właśnie dlatego należy ją odrzucić” – odpo-
wiada duchowny. Atanazy zaś dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że 

rozpuszczenie się indywiduum w społeczeństwie jest formą zbiorowej nirwany: jedyna realna nirwana 
poza samounicestwieniem się w oderwaniu od życia – nigdy niezupełnym – i poza śmiercią. [P 274] 

Jakkolwiek buddyjskie pojęcie nirwany stanowi w wypowiedzi Atanazego ele-
ment porównania, widać, iż rozumie się tutaj ten stan jako formę samounicestwie-
nia – takie błędne postrzeganie nirwany jako samozagłady i buddyzmu jako filozo-
fii bądź religii nihilistycznej było w ówczesnej epoce (i do pewnego stopnia dalej 
jest) całkiem rozpowszechnione. O założeniach filozofii buddyjskiej XIX-wieczna 
inteligencja europejska (może z wyjątkiem brytyjskiej) uczyła się głównie od Arthu-
ra Schopenhauera, a po nim także od Eduarda von Hartmanna. W efekcie zgadza-
no się lub polemizowano bardziej z tym, co przedstawili ci myśliciele, niż z auten-
tycznymi tekstami buddyjskimi. W Polsce, jak i poza nią, pisano dzieła krytyczne 
wobec buddyzmu, takie jak np. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu Włady-
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sława Michała Dębickiego. Również i dla Witkacego jedno z głównych źródeł wiedzy 
o indyjskiej filozofii stanowiły prace Schopenhauera27. Echem tego może być za-
warte w Pożegnaniu jesieni stwierdzenie, że filozof ów był „mistrzem dzieciństwa” 
(P 97) Heli Bertz. To po przypomnieniu sobie o nim bohaterka zaczęła rozważania 
o buddyzmie, braminizmie i innych religiach. 

Hela jest zatem dzieckiem epoki, która cierpiała na upadek wartości metafi-
zycznych, a równocześnie członkinią elity intelektualnej, poznającej filozofię Wscho-
du głównie za pośrednictwem Schopenhauera. Oba wnioski odnoszą się także do 
autora Pożegnania jesieni. Jednakże Witkacy, tak jak Atanazy, w pewnym momen-
cie swego życia odszedł od tej religii, w której został wychowany, nie próbował też 
przejść na jakąkolwiek inną. Podkreślając metafizyczne znaczenie religii dla całej 
ludzkości, zarazem drwił z wielu jej form i nie dążył do niej indywidualnie. Postaci 
z Pożegnania jesieni również mają rozmaity do niej stosunek. Jedyną prawdziwie 
religijną osobą jest ksiądz Wyprztyk. Sajetan Tempe pogodził się z myślą, że nowa 
epoka oprze się już tylko na niskich i materialnych pobudkach. Atanazy potrzebu-
je poszukiwań metafizycznych, lecz ostatecznie nie jest zdolny nic odnaleźć. Hela 
ciągle szuka i zmienia się, ale nigdy nie przynosi jej to głębszej i trwałej satysfakcji. 
Wydaje się zatem, że konwersja Heli ani nie symbolizuje ogólnie konwersji człowie-
ka Zachodu na religię Wschodu, ani nie jest też jednostkowym fabularnym przy-
padkiem bez szerszych konotacji. Sądzę, iż chodzi o sytuację pośrednią – zmiana 
wyznania Heli to przykład zachowania pewnego rodzaju ludzi. Każdy z głównych 
bohaterów przedstawia przecież inny typ reprezentanta europejskich elit, który na 
swój sposób reaguje na wielkie zmiany i kryzysy własnych czasów.

W związku z tym jestem gotów twierdzić, że postać Heli stanowi nawiązanie do 
postawy środowisk fascynujących się myślą Wschodu, takich jak np. teozofowie28. 

27 Zob. T u c z y ń s k i, op. cit., s. 188. Witkacy uczęszczał też na studiach na zajęcia z filozofii bud-
dyjskiej. Zob. M a l i n o w s k i, op. cit., s. 15.

28 W tym kontekście należy poruszyć sprawę stosunku Witkacego do środowiska polskich teozofów. 
Wątek ów, niestety, nie jest zbyt dobrze zbadany, a źródła nie pozwalają odtworzyć pełnego obra-
zu. Najlepiej znany fakt stanowi przyjaźń autora Pożegnania jesieni z Edwardem i Marią Strąży-
skimi, która zaczęła się w okresie powstawania omawianej powieści (1925–1926). Strążyski 
w pewnym momencie zainspirował Witkacego do wprowadzania poważnych (nawet jeśli dość 
tymczasowych) zmian w życiu, pisał mu np. S. I. W i t k i e w i c z  (list do E. Strążyskiego, z 17 IV 
1929. Cyt. za: J. G o n d o w i c z, Trzy szpryngle. (2013). Na stronie: http://www.dwutygodnik.
com/artykul/4751-skok-w-bok-trzy-szpryngle.html ádostęp: 12 VIII 2015ñ): „Donoszę Ci ku Twe-
mu przerażeniu, że dziś przestałem palić definitywnie i że grozi Ci wobec mego gwałtownego ma-
hatmienia poważna k o k u r e n c j a [!]. Musisz się czegoś wyrzec (np. noszenia gaci albo srania do 
wychodka), bo inaczej szybko Cię przejdę”. Cytat ten – mimo wyraźnej ironii – wskazywałby też na 
posługiwanie się terminem „mahatma” w sposób konotujący jakąś formę duchowości. Zaznaczmy, 
iż używany w języku hindi, a pochodzący z sanskrytu wyraz „mahātmā” oznacza oryginalnie wiel-
ką duszę’ lub osobę o wielkiej duszy’. Tytuł ten przyjął się szczególnie w odniesieniu do Mahatmy 
Gandhiego i niekiedy wskazuje się, że właśnie stąd Witkacy zaczerpnął to słowo. Nie jest to chro-
nologicznie wykluczone, jednak podejrzewałbym, że inspiracja wypływa raczej z tradycji teozofów, 
którzy twierdzili, iż ich nauki pochodzą od mahatmów – tajemniczych duchowych mistrzów żyjących 
w Tybecie. Witkacy posługiwał się tym słowem z typową dla siebie drwiną i dystansem do świata. 
Widać to np. we wzmiankach o „mahatmieniu” w listach, w wierszu o „mahatmie Witkacu”, który 
pojechał pociągiem do Warszawy, czy w porannej piosence, gdzie śpiewał m.in.: „zmahatmiały mi 
pęciny” (cyt. za: A. M i c i ń s k a, Istnienie Poszczególne – Stanisław Ignacy Witkiewicz. Oprac.  
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Wątek „podróży na Wschód”, przynoszącej duchową przemianę, również pojawiał 
się często w europejskiej twórczości w tamtym okresie. Wyprawa Heli i Atanazego 
w Pożegnaniu jesieni to nie tylko zaprzeczenie, ale i parodia owego motywu. Hela 
uosabia tu zatem występujący wówczas typ Europejczyka głoszącego chęć przejścia 
przemiany metafizycznej na Wschodzie, lecz nie rozumiejącego jego filozofii ani też 
nie wiedzącego, jak właściwie ta przemiana powinna wyglądać. W Pożegnaniu jesie-
ni sam Witkiewicz ujmuje to tak, podsumowując całą epokę: 

Nikt nie zdawał sobie dokładnie sprawy, kim jest w istocie (już nie metafizycznie, ale społecznie) 
na tle zawiłych przelotnych struktur społeczeństwa i wyobrażał sobie siebie zupełnie inaczej, niż nale-
żało. [...] Czym miała żyć ta przyszła ludzkość, nie wiedzieli dobrze dobrzy ludzie, ale to nie obchodziło 
ich wcale – chcieli „nieść światło” innym, maskując tym fakt, że w sobie go już nie mieli: ekspansja 
zastępowała twórczość, propaganda – samą wiarę [...]. [P 134–135] 

Hela żyje swoimi wyobrażeniami buddyzmu, a nie nim samym, tak jak teozo-
fowie głosili się uczniami mistrzów, których istnienia nigdy nie udowodnili. Cały 
wątek indyjski Pożegnania jesieni odczytuję jako przykład Witkacowskiej przekory 
i wręcz drwiny z przekonań wielu współczesnych mu środowisk fascynujących się 
myślą Wschodu29. Indie, już wtedy postrzegane jako kraj wyjątkowej, mistycznej 
duchowości, Witkacy uczynił ledwie sceną dla bezwstydnej orgii bohaterów30. Czy 
jednak tak naprawdę jest to drwina z Indii, czy też raczej z pewnego typu Europej-
czyków?31

J. D e g l e r. Wrocław 2003, s. 261–262). To bez wątpienia znacznie mniej poważne użycie terminu 
„mahatma” niż stosowane wobec Gandhiego czy przez teozofów, którzy nieraz oburzali się na su-
gestie, że ich tybetańscy mahatmowie są tylko wymysłem. Należy podkreślić, iż owe eksperymen-
ty Witkacego inspirowane stylem życia teozofów – związane z okresem największego wpływu 
Strążyskich – przypadają już na czas po publikacji Pożegnania jesieni, nie można ich zatem brać 
pod uwagę w analizie tej powieści. Z kolei w Nienasyceniu (s. 509) teozofia wykorzystana została 
jako jedna z ideologii przez sprzymierzone siły azjatyckie podbijające Europę. Posłańcem głoszą-
cego nową ideologię mistrza Murti Binga (być może odwołanie do J. Krishnamurtiego, guru teozo-
fów) był Dżewani, podwładnym Dżewaniego – Lambdon Tyngier (da się tu dopatrzyć aluzji do 
przydomka Strążyskiego: Litymbrion). Powieść ta została wydana w 1930 roku, a więc była pisana, 
gdy Witkacy serdecznie przyjaźnił się z ową parą teozofów; do kłótni doszło dopiero w roku 1936 
(zob. D e g l e r, op. cit., s. 103). To jednak zdecydowanie zbyt mało danych, by próbować stwierdzić, 
jak znajomość ze Strążyskim mogła się przełożyć na stosunek do teozofii w pismach Witkacego 
z tego okresu. Co więcej, relacje Witkacego z szerszym kołem teozofów nie są już tak jasne. Wia-
domo, że znał Wandę Dynowską, ale niewiele poza tym. Trudno zatem zinterpretować fakt, iż 
nazwała go „automatem”. Przede wszystkim jednak nigdzie w twórczości Witkacego nie zostaje 
dokładnie powtórzona główna idea teozofów: myśl Wschodu przyniesie odnowę i duchowe wyzwo-
lenie człowiekowi Zachodu. Przykład Heli z Pożegnania jesieni wskazuje na coś wręcz odwrotnego.

29 Podobną drwinę z pewnych środowisk odnajdujemy np. w powieści P. M o r a n d a  Żyjący Budda 
(Przeł. J. I w a s z k i e w i c z. Warszawa 1929) w opisie salonu pani Handy – zob. K u ź m a, Mit 
Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, s. 137.

30 Warto zwrócić uwagę na to, co Heli i Atanazemu powiedział ksiądz Wyprztyk tuż przed ich wyjaz-
dem: „To na wiele wam się nie zda. Myślicie, że uciekniecie przed waszymi problemami, wyjeżdża-
jąc w podróż – one pojadą za wami. A może w Indiach silniej jeszcze wszystko to się rozwinie” 
(P 402). 

31 Niejednokrotnie już zauważano, że Witkacy przedstawiając Europejczyków w tropikach skupiał się 
głównie na tym, jak według niego pobyt poza Europą wydobywał z jej mieszkańców raczej najgor-
sze wady, nie zaś najlepsze zalety (zob. G e r o u l d, Egzotyczność u Witkacego, s. 121). W tym 
wypadku Atanazy jest wszakże bezwolny, ale decyduje o tym jego konkretna sytuacja, Hela nato-
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Według Tuczyńskiego do prawdziwego spotkania z filozofią Indii dochodzi w Po-
żegnaniu jesieni zupełnie gdzie indziej: na samym końcu powieści. W opisie chwi-
li, gdy żołnierz i Atanazy zostają niemal równocześnie rozstrzelani, badacz doszu-
kuje się odwołania do wedanty, klasycznej szkoły filozofii indyjskiej32. Jest to 
rzeczywiście bardzo istotny cytat:

Z uczuciem nieziemskiej rozkoszy, tonąc w czarnym niebycie, przepojonym esencją życia, tym 
czymś, co nie jest tylko złudzeniem nie dających się pogodzić sprzeczności, t y l k o  t y m  s a m y m 
w ł a ś n i e, jedynym, a jednak nigdy nieziszczalnym, nawet w samą chwilę śmierci, tylko w nieskończo-
nostkę czasu po niej... Co to znaczy? Przecież już nie on (ale tym razem to naprawdę bez blagi) posłyszał 
repetowanie, komendę i krzyk tamtego – Maciej krzyczał, również widać boleśnie trafiony, wył coraz 
słabiej. Nie wiedział już Atanazy, że to było ostatnie jego wrażenie. S k o n a ł  w  w y c i u  t a m t e g o 
– słabło ono tylko w jego uszach... Maciej wył coraz gorzej – musieli łupnąć do niego jeszcze raz. Wra-
cając do poprzedniego: Czyż wymoczek w szklance wody nie czuje tego samego? Czuje, tylko nie umie 
wyrazić. A my czy umiemy? Także nie. Atanazy żyć przestał nareszcie. [P 503–504]

W scenie tej faktycznie nietrudno dopatrywać się analogii z koncepcjami atma-
na i brahmana z klasycznej filozofii indyjskiej. Zakłada ona, iż dusza każdego bytu 
(atman) stanowi część uniwersalnej, ogólnej duszy (brahman). Użyte przez autora 
zwroty, takie jak „to samo właśnie”, „jedyne, a jednak nigdy niezniszczalne”, mogły-
by być równie dobrze określeniami odnoszącymi się do duszy uniwersalnej, wyjęty-
mi z któregoś indyjskiego traktatu. Uświadomienie sobie przez atmana własnego 
związku z duszą uniwersalną jest częścią drogi do wyzwolenia. Przytoczony fragment 
da się rozumieć tak, że Atanazy w momencie konania zaczyna wykraczać poza swo-
je ciało, odczuwać jedność z innymi bytami. Stąd „to już nie on [...] posłyszał repe-
towanie” i „skonał w wyciu tamtego”, stąd też na chwilę przed jego śmiercią pojawia 
się przy nim duch zmarłej żony, Zosi. O tym, że dusza Atanazego tak naprawdę nie 
umiera, świadczą, jak się zdaje, zwroty o tonięciu w „czarnym niebycie, przepojonym 
esencją życia” i o „nieskończonostce czasu”. Do interpretacji tej mogą skłaniać rów-
nież takie sformułowania pojawiające się w chwili śmierci Atanazego, jak np. „Ja – to 
»ja«, a nie inne, tożsame ze sobą raz na całą wieczność” (P 503)33.

miast nie pokazuje się tylko ze złej strony, bo równocześnie zdradza wielką chłonność oraz chęć 
do poznawania Indii, robi nawet znaczne postępy w literaturze sanskryckiej. Postacie z Pożegna-
nia jesieni tracą panowanie nad własnymi ciałami już przed swoim pobytem w Indiach (zob. 
M. S z p a k o w s k a, Ciało i seks w „Pożegnaniu jesieni”. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 4, s. 90– 
97). Faktem jednak pozostaje, że tak w Pożegnaniu jesieni, jak i w niektórych sztukach Witkacego 
główny nacisk położony jest na reakcję Europejczyka na obce środowisko, a nie na środowisko 
jako takie. 

32 Zob. T u c z y ń s k i, op. cit., s. 192.
33 Zwróćmy na dodatek uwagę, że Atanazy ma podobne myśli znacznie wcześniej, jadąc do Indii: 

„Czuli przepływający koło nich czas, zatrzymani nad nieskończoną wklęsłością wieczności przez 
to samo uczucie – stopienia się z całym światem – które ich też spoiło w jedność. »Gdyby tak 
wszystko od razu to samo poczuło, świat przestałby istnieć« – pomyślał Atanazy [...]. Możliwe, że 
była to wielka prawda naiwnie wyrażona – »pojęcie Istnienia implikuje pojęcie Wielości« – 
powiedziałaby Hela w swoim filozoficznym żargonie” (P 403). Zaznaczmy, iż to Hela przemawia tu 
językiem filozofii Witkacego. Być może, dałoby się obronić tezę, że Atanazy, snując rozważania 
o jedności ducha, posługuje się językiem Witkacego z jego wczesnego, „panteistycznego” okre- 
su, o którym pisał w Narkotykach, Hela natomiast, gdy mówi o Istnieniu i Wielości, używa języka 
Witkacego z późniejszego okresu pojęć i twierdzeń implikowanych przez ideę Istnienia.
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Tuczyński odwołuje się ponadto do Nowych form w malarstwie, gdzie Witkacy 
uznaje hinduizm i panteizm za najwyższe formy religii, gdyż wraz z rozwojem psy-
chicznym człowieka Bóg jest coraz bardziej identyfikowany ze Wszechświatem34. 
Badacz dodaje:

Jak widać, zasada jedności w wielości zastosowana w teorii bytu czy Czystej Formie wyrażającej 
tę jedność w wielości jest powtórzeniem nauki wedanty o jedności wszechbytu. Witkacy, wychowany 
i tworzący w kulturze zakopiańszczyzny, miał dość okazji, by sięgnąć do lektury indyjskich przekładów 
czy opracowań, do których wprowadził go zapewne jego mistrz, Tadeusz Miciński. Zresztą pamiętajmy, 
że tego rodzaju poglądy, jak jedność w wielości, należały już do powszechnego przeświadczenia poko-
lenia Młodej Polski35.

Takie interpretacje mogą wszakże zaprowadzić nas za daleko. Kuźma przestrze-
ga przed zbyt szerokim i głębokim poszukiwaniem „indianizmu” w przedwojennej 
literaturze polskiej, pisząc: „To, co Jan Tuczyński określa jako indianizm w poezji 
Jana Kasprowicza, w wielu wypadkach można wywieść równie dobrze z myśli eu-
ropejskiej”36. Podobnie nie ulega też wątpliwości np., że filozofią indyjską inspirował 
się Bolesław Leśmian, ale bez oparcia w źródłach należy być ostrożnym przy roz-
strzyganiu, do której z jej szkół się odwoływał. Jego Pan Błyszczyński jest niejed-
noznacznym utworem, a podawane zazwyczaj na dowód indianizmu wiersze – o in-
cipicie „U wód Hiranjawati. Nad brzegiem żałoby” i Asoka – przedstawiają w grun-
cie rzeczy bardzo ogólną wizję śmierci – odpowiednio – Buddy i króla Aśoki37. Wizja 
ta nie wykracza poza ogólne przekonania o tych postaciach panujące w literackich 
kręgach II RP. Czy zatem poziom „indianizmu” dostrzegany przez Tuczyńskiego 
w scenie śmierci Atanazego jest przesadnie wysoki?

Witkiewiczowi bez wątpienia nie była obca koncepcja atmana i brahmana. 
Zresztą znało ją wielu autorów europejskich; rozpowszechnił ją Schopenhauer, lecz 
pojawiała się też w innych publikacjach. Ale czy to stanowi niepodważalny dowód 
na inspirowanie się nimi? Witkiewicz we wcześniejszym okresie życia, jak twierdzi 
on sam w Narkotykach, stworzył „bardzo konsekwentny logicznie system pante-
istyczny, gdzie ponad stanem indywidualnej jaźni umieszczał ponadosobowy świa-
domy b y t”38. W tym wypadku jako inspirację i źródło pisarz podaje jednak nie 
konkretny obcy system filozoficzny, ale narkotyczną wizję wywołaną eterem. Po-
nadto nie ma tu mowy o tym, by poszczególne dusze stanowiły część owego bytu. 
Wizję, która miała doprowadzić do stworzenia tego systemu, opisuje Witkacy tak: 
„Widziałem otaczające zboża, pagórek, słońce – ale nie ja to widziałem: j a ź ń  z n i k- 
ł a, p o z o s t a ł a  b e z o s o b o w a  ś w i a d o m o ś ć”39. Chodzi zatem raczej o świa-
domość jednostkową, acz bezosobową, a nie o świadomość wszechbytu. Ów wątek 
panteizmu nieraz pojawia się na różne sposoby w twórczości Witkacego. Samo 

34 T u c z y ń s k i, op. cit., s. 190.
35 Ibidem.
36 K u ź m a, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, s. 22.
37 Zob. H. M a r l e w i c z, Bolesław Leśmian – indyjskie inspiracje. „Perspektywy Kultury” 2009, nr 1, 

s. 75.
38 S. I. W i t k i e w i c z, Narkotyki, s. 52. Na stronie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/witka-

cy-narkotyki.html (dostęp: 16 VIII 2015).
39 Ibidem.
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użycie dość ogólnego terminu „panteizm” nie dowodzi jednak jeszcze wpływów in-
dyjskich. Słowo to występuje też przecież np. w Traktacie o manekinach Brunona 
Schulza, ale trudno doszukiwać się tam bezpośredniej inspiracji z Indii. Również 
niektóre inne terminy, stosowane przez Witkiewicza np. w jego ontologii, mogłyby 
zostać pochopnie skategoryzowane jako elementy wyjęte z filozofii indyjskiej. Wszak 
jaźń rozumiana jako całość u autora Szewców to połączenie wszystkich składają-
cych się na nią elementów, nie zaś uniwersalny Absolut40. Tak samo Istnienie 
Poszczególne to konkretne spojenie ciała i jaźni, a nie jednostkowa dusza jako część 
duszy ogólnej41. „Jedność w wielości” w rozumieniu Witkacego nie oznaczała wca-
le jedności duszy indywidualnej z duszą uniwersalną. Nie sposób zatem zgodzić się 
z twierdzeniem Tuczyńskiego, że „zasada jedności w wielości zastosowana w teorii 
bytu czy Czystej Formie” była „powtórzeniem nauki wedanty”. Teoria Czystej Formy 
jest znana i dobrze objaśniona. Owszem, powstawanie dzieła o Czystej Formie 
miało dokonywać się pod wpływem chwilowego impulsu wywołanego uczuciem 
metafizycznym, lecz nie oznacza to wprost, że uczuciem tym było doświadczenie 
jedności duszy z wszechbytem. Reasumując – według mnie autor Motywów indyj-
skich w literaturze polskiej błędnie pojmował Witkacowską „jedność w wielości”, 
próbując nadać jej takie znaczenie, by dowieść jej pochodzenia z filozofii indyjskiej.

Tuczyński dokonał zatem nadinterpretacji, odnosząc się do całokształtu filo-
zofii i teorii sztuki Witkacego. Można natomiast mówić o pewnych analogiach 
(nawet jeśli nie wynikają one z inspiracji), a na płaszczyźnie faktów – o tym, że 
Witkiewicz miał pewną wiedzę o filozofii indyjskiej. Nie oznacza to jednak, że Tu-
czyński musiał się pomylić, interpretując ów konkretny ustęp z Pożegnania jesieni. 
Nie sposób zignorować bardzo specyficznego doboru słów w opisie śmierci Atana-
zego ani też okoliczności, że mamy do czynienia z powieścią, która po części roz-
grywa się w Indiach. Nie da się zatem wykluczyć, że w tym konkretnym momencie 
Witkacy faktycznie odwołuje się do filozofii i religii indyjskiej.

Podsumowując: uważam, iż Pożegnania jesieni nie można pod każdym wzglę- 
dem zrównywać z resztą literatury europejskiej budującej mit Orientu bądź mit 
Indii. Said i Kuźma stwierdzili, że w literaturze europejskiej Wschód, idealizowany 
czy demonizowany, konstruowany był jako krzywe zwierciadło, proste odwrócenie 
mitu o Zachodzie. Witkacy, przyznajmy, nie przewyższał bynajmniej innych wy-
kształconych polskich autorów pod względem autentycznej wiedzy o Wschodzie. 
Jednakże jeśli chodzi o konstruowany mit, wyróżnił się tym co zwykle: pokazał się 
jako artysta, który raczej burzył lub wyśmiewał mity, niż im ulegał. Wprawdzie 
Wschód w Pożegnaniu jesieni pojawia się też jako pewne uogólnienie, ale dzieje się 
tak sporadycznie i marginalnie. Zasadniczo Wschód nie stanowi tu prostego odbicia 
mitu Zachodu. Po drugie, nie jest przedstawiony ani jako zaprzeczenie „prawdziwej” 
cywilizacji europejskiej, ani wręcz przeciwnie – jako alternatywa dla umierają- 
cej cywilizacji Europy, jak to zwykle się działo w literaturze tamtych czasów. Częsta 
wtedy w pewnych kręgach tendencja, by przyjmować rozmaite wschodnie filozofie 

40 Zob. B. M i c h a l s k i, System „Ontologii Ogólnej”, czyli „Ogólnej Nauki o Istnieniu” Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. G ł o w i ń s k i, 
J. S ł a w i ń s k i. Wrocław 1972, s. 212.

41 Zob. ibidem, s. 220.
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czy religie w celu zapełnienia pustki metafizycznej, zostaje przez Witkacego wy-
śmiana w opisie konwersji Heli na buddyzm. Pożegnanie jesieni traktuje w dużo 
większym stopniu o europejskim, wyidealizowanym stosunku do Indii niż o samych 
Indiach. Jeśli jednak przyjmiemy odczytanie zaproponowane przez autora Motywów 
indyjskich w literaturze polskiej, wątek filozofii indyjskiej pojawia się nagle na koń-
cu powieści przy śmierci Atanazego. Odrzucając interpretację Tuczyńskiego, roz-
szerzającą ową obserwację na całą filozofię Witkacego, nie wykluczam, że w odnie-
sieniu do tego jednego wydarzenia badacz ów mógł mieć rację. Być może, to nie 
Hela, tylko Atanazy w jakimś sensie odnalazł drogę do prawdziwego metafizyczne-
go dialogu z Indiami42. Nigdzie jednak nie dowiemy się, czy stan Atanazego w chwi-
li śmierci ma coś wspólnego z filozofią indyjską. Biorąc pod uwagę perspektywę 
samego autora, którego Atanazy jest oczywistym alter ego, można zauważyć tu 
raczej analogię: spotykają się mianowicie poglądy Atanazego/Witkacego z pewnymi 
koncepcjami indyjskimi, których istnienia zarówno autor, jak i jego bohater są 
świadomi. Jeśli taka interpretacja jest prawidłowa, to Witkacy przez porównanie 
postaw Heli i Atanazego chciał nam prawdopodobnie powiedzieć, że prawdziwa 
inspiracja Orientem nie polega na ostentacyjnym porzuceniu Europy, udawanej 
duchowej pielgrzymce na Wschód i modnej, ale skazanej na filozoficzne niepowo-
dzenie konwersji na religię wschodnią. Właściwym rozwiązaniem powinien być 
dialog, w którym poszukuje się punktów stycznych między filozofiami Zachodu 
i Wschodu. O tym mogłyby świadczyć tak pewne wzmianki w dziełach Witkacego, 
jak i opis śmierci Atanazego, który odnalazł drogę do metafizycznych konkluzji nie 
wtedy, gdy był na siłę wożony po Indiach, ale wtedy, gdy uzyskał (ostatnią) szansę 
rozważenia sensu istnienia.

A b s t r a c t

KRZYSZTOF IWANEK Hankuk University of Foreign Studies, Seoul

INDIA IN “POŻEGNANIE JESIENI” (“FAREWELL TO AUTUMN”) A PROMISE OF LIBERATION 
OR WITKACY’S INTELLIGENT DERISION?

This article seeks to analyse the importance of Indian motifs in Stanisław Ignacy Witkiewicz’s Pożegnanie 
jesieni (Farewell to Autumn). It starts with claiming that while India and its aspects are depicted in 
a very general and sometimes erratic way in the novel, Witkacy’s Farewell to Autumn cannot simply be 
summed up using Edward W. Said’s (and Erazm Kuźma’s) method. India, and the East as such, is not 
described here neither as a simple mirror image of the West nor any myth of it being construed. The 
author’s conclusion is that rather with treating the vision of the East, the novel deals much more with 
the image of certain Europeans fascinated with the East. In his opinion Hela’s conversion to Buddhism, 
a crucial point in novel’s plot, is indicative of it. However, following Jan Tuczyński, the author finds it 
possible that the final moment of the book, Atanazy’s death, may point out to setting a common ground 
between elements of Witkacy’s philosophy and a certain concept from Indian classical schools of thought. 
If that be the case, Witkacy might have meant that a true dialogue between the West and the East 
should be based not on a superficial, “spiritual” journey to the East, but on a meaningful philosophical 
search to find shared elements in Western and Eastern schools of thought.

42 Do podobnego wniosku doszedł M. K o c h a n o w s k i  (Powieści Witkacego wobec schematów po-
wieści popularnej. Białystok 2007, s. 175).
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PASJE INNA PRÓBA LEKTURY „KRUCJATY DZIECIĘCEJ” MARCELA 
SCHWOBA I „BRAM RAJU” JERZEGO ANDRZEJEWSKIEGO

Zdaniem Jana Błońskiego:

u początków badania tekstu stoi zawsze [...] romans z tekstem. I [...] ten romans zaczyna się od fascy-
nacji niezrozumiałym (choć „niezrozumiałość” może objawiać się na rozmaitych poziomach tekstu, 
także wtedy, kiedy znaczenia zdają się na pierwszy rzut oka przeźroczyste). Zaczyna się od bolesnego 
poczucia odtrącenia czy wykluczenia z czyjegoś piękna, z czyjejś prawdy1. 

I choć zakrawa to na bigamię intelektualną, obiektami mojego urzeczenia są 
nie jeden, ale dwa utwory: Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego i Krucjata dziecię-
ca Marcela Schwoba2. Ich powinowactwo zostało rozpoznane przez Marię Janion 
w głośnej interpretacji minipowieści z 1960 roku, a specyfika tych związków – omó-
wiona podczas któregoś z gdańskich seminariów badaczki. Od lat osiemdziesiątych 
XX wieku literatura przedmiotu znacznie się jednak powiększyła, we Francji zaś 
pojawiło się kilka interesujących monografii o autorze Księgi Monelli. Warto zatem 
przyjrzeć się temu zagadnieniu z teraźniejszej perspektywy i dorzucić własną garść 
kamyków do wielobarwnej mozaiki odniesień i zaprzeczeń, która składa się na sumę 
relacji między wspomnianymi utworami. Według Dariusza Nowackiego: 

Bramy raju [są] zawsze gotowe, by sobą służyć, zawsze pod ręką w pochodzie zmieniających się 
mód i skłonności literaturoznawczych, zawsze otwarte na to, co krytyk zechce w nie włożyć, by za 
chwilę wyjąć i obwieścić światu swą interpretacyjną przenikliwość. [N 58] 

1 J. B ł o ń s k i, Romans z tekstem. Kraków 1981, s. 20. 
2 Do tych dwóch pozycji stosuję następujące skróty: A = J. A n d r z e j e w s k i, Bramy raju. W: Trzy 

opowieści. Oprac. W. M a c i ą g. Wrocław 1998. BN I 288. – Sch = M. S c h w o b, Krucjata dziecię-
ca. „Chimera” 1901 (t. 3), z. 7/8 (przeł. Z. áM i r i a mñ P r z e s m y c k i). Ponadto w artykule wy-
stępują jeszcze takie skróty: C = D. C o s t e, Cruelles croisades: Andrzejewski et Schwob. W zb.: 
Marcel Schwob, d’hier et d’aujourd’hui. Sous la direction Ch. B e r g, Y. V a d é. Champ Vallon 
2002. – D = G. D i c k s o n, Krucjata dziecięca. Mroczna tajemnica średniowiecza. Przeł. W. S a d-
k o w s k i. Warszawa 2010. – G = A. G e f e n, Philosophies de Marcel Schwob. W zb.: Retours à Mar-
cel Schwob. D’un siècle à l’autre, 1905–2005. Sous la direction Ch. B e r g, A. G e f e n, M. J u t r i n, 
A. L h e r m i t t e. Rennes 2007. – M = J. M a l l e t t e, Poétique de l’oubli dans „La Croisade des 
enfants” de Marcel Schwob. „Figura. Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire” 2008 (t. 10). 
– N = D. N o w a c k i, „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katowice 
2000. – P = C.-P. P e r e z, Images, imagination, imaginaire. W zb.: Retours à Marcel Schwob. – Ś = 
W. Ś m i e j a, Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze. Kato-
wice 2005. – V = Y. V a d é, L’Histoire en miettes. W zb.: Marcel Schwob, d’hier et d’aujourd’hui. 
Liczby po skrótach oznaczają stronice.
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Złośliwość tego literaturoznawcy, który akcentował czysto pragmatyczne mo-
tywacje komentatorów, wynika – także jego zdaniem – z wyjątkowej otwartości 
powieści, a i on sam ulega krytykowanej przez siebie skłonności, posługując się 
narzędziami wypracowanymi przez Michela Foucaulta (termin „wyznanie”), kon-
cepcją pragnienia – Jacques’a Lacana, oraz studiami pionierskimi dla polskiej re-
cepcji teorii gender Germana Ritza, czyli modami literaturoznawczymi, które pa-
nowały w rodzimej humanistyce pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
i wiązały się z zaszczepianiem na polskim gruncie teorii poststrukturalnych.

Często podkreślana pretekstowość problematyki średniowiecza w Bramach raju 
sprawiła, iż utwór stał się czymś w rodzaju paraboli poetyckiej, która w konfron-
tacji z prawdą ciała wyraża fałsz ideologii rządzących tłumem, niezależnie od tego, 
czy będziemy mówić o budowniczych Nowej Huty, skautingu, XX-wiecznych ruchach 
kontestacyjnych, patriotyzmie powstańców z 1944 roku itd. Uprawianie literatury 
historycznej zawsze ma jednak naturę stylizatorską, a jej „prawda” wiąże się z uży-
tymi konwencjami. Dlatego średniowiecze Teodora Parnickiego ma zupełnie inny 
charakter niż ta sama epoka widziana oczyma Zofii Kossak czy, nie przymierzając, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wizje „wieków średnich” stworzone przez Schwo- 
ba i Andrzejewskiego musiały zostać wyrażone w języku współczesnym odbiorcy 
i, choć operowały efektem uniezwyklenia (eksperymentatorska, nawiązująca do 
„nowej powieści” składnia Bram raju, archaizmy leksykalne w Krucjacie dziecięcej), 
pozostawały dla niego czytelne. Poza tym wątek tajemniczej wyprawy krzyżowej 
dzieci, podjęty przez obu pisarzy, nie funkcjonował w dyskursywnej próżni. Wręcz 
przeciwnie, już w średniowieczu obrósł w liczne interpretacje, konteksty i polemi-
ki. Jego istnienie w perspektywie „długiego trwania” Fernanda Braudela potwier-
dza natomiast co najmniej kilkadziesiąt utworów literackich powstałych w całym 
świecie Zachodu w ciągu kilkuset lat. Warto więc, jak sądzę, podjąć próbę ukaza-
nia powieści Andrzejewskiego na szerokim tle historiografii i literatury eksploatu-
jących tematykę wydarzeń z 1212 roku, co, być może, pozwoli na nowo odczytać 
oba teksty.

Jestem przekonany, że od powierzchownych analogii i forsowanych przybliżeń 
istotniejsze są różnice i formy dystansu występujące między tymi tekstami. Symp-
tomatyczny wydaje się fakt, iż spośród francuskojęzycznych naukowców zajmują-
cych się Schwobem jedynie Didier Coste zwrócił uwagę na podobieństwo obu 
narracji, opatrując je etykietą „okrutnych krucjat” („cruelles croisades”). Fakt ten  
nie jest bynajmniej prostą konsekwencją peryferyjności literatury polskiej, jej dru-
gorzędności na tle literatur języków bardziej wpływowych, uzurpujących sobie 
prawo do hegemonii kulturowej. Jak wiadomo, francuskie tłumaczenie, wydane 
w 1959 roku nakładem oficyny Gallimarda (Les Portes du paradis), wyprzedziło 
publikację książki Andrzejewskiego w Polsce. Niewykluczone zatem, iż część bada-
czy została zwiedziona autobiograficznymi fragmentami Nowych opowiadań, w któ-
rych wspominał on młodzieńcze, przedwojenne eskapady po warszawskich anty-
kwariatach, gdzie m.in. odkrywał na wpół zapomniane utwory młodopolskie. 
O Krucjacie dziecięcej nie ma tam wszakże ani jednego słowa.

Moim zdaniem, autor Bram raju podjął polemikę przede wszystkim z utrwalonym 
obrazem średniowiecznej wyprawy funkcjonującym od setek lat jako swoisty topos 
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kultury. Chodzi o wizję tych wydarzeń jako efektu „religijnego rozmarzenia”3 czy 
imposybilizmu chrześcijaństwa średniowiecznego, czyli radykalnej konsekwencji 
w realizowaniu zamierzeń niewykonalnych, a dyktowanych żarliwą wiarą, której 
jednym z przykładów była podjęta przez św. Franciszka próba nawrócenia sułtana 
Al-Kamila pod Damiettą. Krucjata dziecięca, o czym piszę dalej, była natomiast 
tylko specyficznym, przefiltrowanym przez wrażliwość modernistyczną i światopo-
gląd twórczy Schwoba, odbiciem tego wyidealizowanego obrazu. Jak zauważył Gary 
Dickson, marsz pueri według „mnożących się z upływem czasu i zmieniających się 
wraz z nim wyobrażeń [...]” to „pierwsza ludowa krucjata, [...] ekstatyczna piel-
grzymka do Ziemi Świętej dla odzyskania Krzyża Świętego, krucjata nieuzbrojonych 
rzesz wieśniaczych i miasteczkowych [...]” (D 9). Liczni kronikarze wieków średnich 
przyczynili się do utrwalenia tego stereotypu, mitologizując stojące za krucjatą 
motywacje oraz przesadnie infantylizując wizerunek jej uczestników, by podporząd-
kować je poetyce exemplum. Takim sposobem w większości tych narracji dzieci, 
alegoria czystości4, zostały ukazane jako niewinne ofiary Historii i zła dorosłych: 
demonicznego mistrza Jakuba (Matthieu Paris – Chronica Majora), Starca z Gór 
(Vincent de Beauvais – Speculum Maius) czy marsylskich kupców, którzy sprzeda-
li dzieci w muzułmańską niewolę (Aubry de Trois-Fontaines – Chronica Alberici 
Monachi Trium Fontium). Późniejsze narracje opisujące ten epizod korzystały z mniej 
lub bardziej przetworzonego materiału kronikarskiego, dobierając i komponując 
poszczególne wątki w zależności od własnych założeń ideologicznych. Z reguły 
jednak podkreślały bezinteresowność dziecięcego przedsięwzięcia i absolutne nie-
skalanie jego uczestników5.

W Polsce w analogiczny sposób ukazała to zjawisko powieść Bez oręża Kossak 
(1937). Wątek marszu pueri pozornie sprawia wrażenie pobocznego, ale wspomnie-
nie towarzyszącej mu aury niewinności powraca niczym refren, uzmysławiając 
możnym tego świata – szczególnie zaś królowi jerozolimskiemu, Janowi de Brienne, 
który przez miłość do kobiety zaprzepaścił szansę na odzyskanie Grobu Świętego 
– ich własną małość oraz interesowność. Dzieci z okolic Rzymu (Tina, Beppo, Robert, 
Beatrycze), bezwolnie podążające za charyzmatycznym przywódcą Mikołajem, wy-
dają się nietknięte grzechem: 

3 F. K. S z l o s s e r  [S c h l o s s e r], Dzieje powszechne. Przeł. J. T r e t i a k, B. K o m o r o w s k i. T. 7. 
Lwów 1874, s. 142. S. W y s ł o u c h  („Bramy raju” Jerzego Andrzejewskiego. W zb.: Nowela, opo-
wiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych. Red. K. B a r t o s z y ń s k i, M. J a-
s i ń s k a - W o j t k o w s k a, S. S a w i c k i. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1979, s. 345) pisała o iro-
nicznym wydźwięku cytatu wynikającym z jego nieprzystawalności do miłości erotycznej, która 
stanowi motywację wędrówki najbliższych towarzyszy Jakuba Pięknego. 

4 Zob. D 171: „Koncepcja dziecka jako istoty niewinnej, wyjątkowej, czystej wewnętrznie i świętej 
jest częścią składową kultury średniowiecznej”. Zob. też D 176: „Jedną z charakterystycznych 
i wzruszających cech tych młodocianych pątników była ich czystość wewnętrzna. Wybitny etymo-
log średniowieczny, Izydor z Sevilli, orzekł, że dzieci określane są mianem pueri właśnie ze względu 
na tę niewinność – puer jest pochodną pura, czysty. [...] Kościół orzekał, że seksualna grzeszność 
rozpoczyna się od czternastego roku życia. Czyż Jezus nie mówił: »Pozwólcie dziateczkom przyjść 
do mnie« (Mateusz 19:14)”. 

5 Większość z nich została przedstawiona i omówiona przez D i c k s o n a  (D 220–246). 
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Ich zapał nie wygasł. One są spragnione cudu i wzniosłości. [...] Jedyna to krucjata równie jak 
pierwsza wielka, z bezinteresownego zapału podjęta, z przekonania, że Bóg tak chce! Nie dla odwetu, 
nie dla zysku, nie dla chwały...6 

Inicjator przedsięwzięcia, kuszący dzieci wizją zwycięstwa, finalnie okazuje się 
jednak oszustem na usługach weneckich handlarzy niewolników – brutalnych 
armatorów Hugona Ferreusa i Wilhelma Porcusa, którzy występowali również, choć 
na innych zasadach, w Krucjacie dziecięcej Schwoba. Wszystkowiedzący narrator 
utworu Kossak zapowiada zresztą smutny koniec przyszłej wyprawy już w pierw-
szym rozdziale książki, gdzie pojawia się Starzec z Gór, „posępny władca sekty 
assasinów-morderców”7, zastanawiający się, skąd wziąć młodocianych adeptów. 
Zgodnie z wersją de Beauvais to on będzie właściwym inicjatorem poczynań Miko-
łaja oraz podobnych mu, pracujących równolegle w innych regionach Włoch, Niemiec 
i Francji, naganiaczy. Większość uczestników krucjaty, przewożona w nieludzkich 
warunkach na przeciążonych i starych galerach do Afryki, ginie podczas burzy. 
Ocaleje tylko niewielka grupa, wśród nich były towarzysz Franciszka, dorosły Jan 
Capello, który trafia do niewoli w Egipcie. Przepełniony wiarą w cuda świat dzieci 
zostaje skontrastowany ze światem dorosłych, kierowanym przez pożądanie (Jan 
i Blanka) i ślepe pragnienie władzy (kardynał Pelagiusz). Z tej logiki wyłamuje się 
jedynie św. Franciszek – faktyczny reprezentant modelu wiary postulowanego przez 
powieść. Właśnie dzięki konsekwentnemu działaniu, opartemu na pokorze i samo-
poniżeniu, może on osiągnąć cel, niedosiężny dla naiwnych dzieci oraz targanych 
namiętnościami przywódców piątej krucjaty: odwiedzić Jerozolimę i otoczyć opieką 
Grób Jezusa – Graala każdego krzyżowca.

Spośród wszystkich wątków powieści historia wyprawy pueri wydaje się naj-
mocniej zależna od kronikarskiej mitografii. Gdzie indziej narracja bardziej liczy 
się z danymi faktograficznymi, jak ma to miejsce np. w rekonstrukcji przebiegu 
krucjaty dorosłych oraz dziejów Zakonu Braci Mniejszych. Szczegółowa analiza 
omawianego wątku odsłania też zaskakujące podobieństwa tekstu Kossak do 
utworu Schwoba: tutaj także Innocenty III przeżywa wahania, czy krucjata jest 
dobrem Kościoła, a zarazem podziwia dziecięcą, niepokorną wiarę; młodocianym 
krzyżowcom w czasie przemarszu towarzyszą cuda i uwielbienie wiernych; poja-
wiają się zdradzieccy kupcy, po upadku zaś przedsięwzięcia kościelny dostojnik, 
co stało się tematem waganckich pieśni, zanosił supliki do morza, które pochłonę-
ło małoletnich pątników. To, co jednak u Schwoba stanowiło fragment subiektyw-
ny, oddzielony od innych szczeliną niepamięci, w powieści Bez oręża całkowicie 
było wypełnione historyczną i fikcyjną materią oraz usankcjonowane przez auto-
rytet narratora epickiego.

Dzieło francuskiego postsymbolisty, samo zawierające cytaty z przekazów śre-
dniowiecznych, niewątpliwie, zgodnie z terminologią zaproponowaną przez Gérarda 
Genette’a w Palimpsestach, stanowi istotny hipotekst polskiej powieści z okresu 
Dwudziestolecia (hipertekstu)8. Ze względu na przetworzenie wątków fabuły Schwo-

6 Z. K o s s a k, Bez oręża. Wyd. 8. Warszawa 1971, s. 141.
7 Ibidem, s. 16.
8 G. G e n e t t e, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. W zb.: Współczesna teoria badań literackich 
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ba należy ją zaklasyfikować jako transpozycję, która dodatkowo charakteryzuje się 
poważnym tonem („odcieniem” u Genette’a9). Co istotne, Bez oręża jako transpo-
zycja hipertekstualna nie zmierza do kompromitacji tekstów prototypowych: śre-
dniowiecznych podań kronikarskich i odwołującej się do nich Krucjaty dziecięcej. 
Wręcz przeciwnie, traktuje je jako źródło niepodważalnej wiedzy, pozwalającej 
wzmocnić wymowę ideologiczną historii. Z kolei Bramy raju, choć niewątpliwie 
również stanowią hipertekst narracji modernistycznej, cechują się wobec niej 
znacznie mniej symbiotyczną, bardziej zawikłaną zależnością. Przede wszystkim 
są polemiczne nie tylko w stosunku do wizji pisarza znad Sekwany, ale też wobec 
obszernego korpusu poprzedzających ją dzieł, które otoczyły wyprawę pueri nimbem 
świętości. Za przykład może tutaj posłużyć motto utworu pochodzące z Dziejów 
powszechnych Friedricha Christopha Schlossera, ukazujących się w Niemczech 
w latach 1815–1842. W powieści z 1960 roku w tym celu użyta została charakte-
rystyczna strategia, którą omawiam w następnych rozdziałach. W pierwszej kolej-
ności chciałbym jednak rozpoznać specyfikę pisarstwa Schwoba opierając się na 
jego poemacie prozą o krucjacie dziecięcej. 

„Epickie misterium”: Krucjata dziecięca

żonę [Schwoba] przerażał jego „zmysł geometryczny”, umożliwiają-
cy „widzenie na różnych płaszczyznach” jak w spojrzeniu owada10. 

Te gromadki, oświetlone ciepłym blaskiem południowego 
słońca czy też dostrzeżone o zmierzchu, długo zaprzątają myśl, 
a widok ich wplata się w marzenia11. 

Jan Lorentowicz tak charakteryzował autora Żywotów urojonych w Nowej Francji 
literackiej: „naśladownictwo swe ubiera w formę w ł a s n ą, tak złożoną, przy po-
zornej prostocie, że staje się niemal twórcą odrębnego rodzaju literatury”12. Mło-
dopolski krytyk, rozpoznając związki teorii egoizmu i litości z Arystotelesowską 
koncepcją katharsis, podkreślał także jej swoistość. Pierwotny i niezmienny jest 
tutaj egoizm, który budzi trwogę – powodują ją zarówno czynniki wewnętrzne (fe-
nomeny nieświadomości, głód wrażeń), jak i zewnętrzne (byty ponadnaturalne). 
Schwob nie wierzył w moc postępu cywilizacyjnego, zdając sobie sprawę z utopij-
nego charakteru globalnych projektów przebudowy rzeczywistości: „Czarne niebo 
pełne jest czerwonych gwiazd. Kres nocy oznaczy krwawa jutrznia”13. Odrzucenie 
pozytywistycznych utopii nie pociągnęło jednak za sobą zwątpienia w sens jakich-
kolwiek wartości. Pisarz żywił bowiem przeświadczenie o podwójności ludzkiego 

za granicą. Antologia. Oprac. H. M a r k i e w i c z. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 322–323 (przeł. 
A. M i l e c k i). 

  9 Ibidem, s. 354. 
10 Ch. B e r g, Y. V a d é, Présentation. W zb.: Marcel Schwob, d’hier et d’aujourd’hui, s. 6. 
11 V. H u g o, Nędznicy. Przeł. K. B y c z e w s k a. T. 2. Wyd. 5. Warszawa 1976, s. 220. 
12 J. L o r e n t o w i c z, Nowa Francja literacka. Portrety i wrażenia. Warszawa 1911, s. 466. 
13 M. S c h w o b, Préface. W: Le Cœur double. La légende des gueux. Paris 1891, s. XI. 
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serca (stąd tytuł Le Cœur double), funkcjonującego zawsze dzięki spięciu egoizmu 
z litością nawet „w piersiach budzicieli przyszłej trwogi [grozy]”14. Droga, jaką prze-
bywa jednostka – zarówno widz-odbiorca, jak i aktor-postać, wiedzie zawsze do 
litości: 

Gdy jednostka wyobraża sobie u innych istot trwogę, z powodu której cierpi, wówczas dochodzi do 
dokładnego pojmowania stosunków społecznych, zbliża się do litości. Potem litość zaczyna przenikać 
jej serce, rozbija bryłę pierwotnego egoizmu. Wreszcie „poznawszy wszelkie przestrachy, uczyniwszy je 
konkretnymi przez wcielenie w biedne istoty, które z powodu nich cierpią”, człowiek staje się litościwy, 
a litość prowadzi go do dobroczynności. Ponieważ daleka jest droga od egoizmu do litości, serce ludzkie, 
ulegając w swym powolnym rozwoju prawu reakcji, narażone jest na wstrząśnienia. Nadchodzi dla 
serca, pod względem moralnym, epoka kurczenia się i rozluźniania. Najwyższy punkt wzruszenia moż-
na nazwać k r y z y s e m  lub p r z y g o d ą. Za każdym razem, gdy podwójna oscylacja świata zewnętrz-
nego i świata wewnętrznego sprowadza spotkanie, następuje przygoda lub kryzys. A potem oba żywoty 
stają się niezależne, jeden zapłodniony przez drugi15. 

Gesty litości, w przeciwieństwie do egoizmu – zastygłego w swojej formie, są 
zróżnicowane, kryzysy zaś doświadczane w procesie dochodzenia do niej prowadzą 
do przekonania, iż przyszła literatura, literatura nowoczesna będzie „literaturą 
p r z y g o d o w ą  w najszerszym znaczeniu tego słowa”16.

W roku 1892 nietzscheanista Jules de Gaultier opublikował słynną książkę Le 
Bovarysme, gdzie uznał formułę tytułową nie tyle za cechę wynaturzonej psychiki, 
co z reguły z tą formułą wiązano, ile za narzędzie metodologiczne pozwalające opi-
sać życie jako łańcuch iluzji. Imitacja została przez de Gaultiera ukazana jako 
konieczny warunek moralności i kultury. W tym ujęciu bowaryzm, to złudne po-
czucie bycia kimś innym, jest nieodłącznym elementem istnienia społecznego 
i tylko w skrajnych przypadkach, jak u Emmy, przybiera postać patologiczną. Kres 
postawy bowarystycznej może dać jedynie przezwyciężenie nihilizmu w sensie nie-
tzscheańskim. Nieco inny sposób rozumienia terminu zaproponował piszący o au-
torze Krucjaty dziecięcej Alexandre Gefen. Jego zdaniem, bowaryzm stanowi formę 
„pozytywnej alienacji”, która umożliwia literaturze „uchwycenie innego w fikcji”, 
a czytelnika skłania do empatycznej identyfikacji z przedstawioną postacią (G 23). 
Badacz akcentował także nierozerwalność więzi między Schwobowską teorią uni-
wersalnego współczucia a koncepcją względności obowiązujących narracji kultu-
rowych i historycznych, ewokującej założenia współczesnej antropologii, ze szcze-
gólnym wskazaniem na badania symboliczno-interpretatywne (James Clifford, 
Clifford Geertz). Literatura według autora Mimów musi ujmować wielopostaciowość 
ludzką poprzez skrajnie różnorodne, nie oparte na jakiejkolwiek hierarchii przed-
stawienie określonych warunków społecznych, historycznych i psychologicznych. 

14 Ibidem, s. XII. Fragment nawiązuje do finalnego opowiadania cyklu, o którym tak pisał V a d é 
(V 225): „Nawet La Terreur future, zamykająca zbiór Le Cœur double wyjątkowo wstrętną fantazją, 
kończy się niespodziewanym przypływem litości u sprawców masakry na widok uśmiechu dwójki 
małych dzieci”. 

15 L o r e n t o w i c z, op. cit., s. 469. 
16 S c h w o b, Préface, s. XXIII. Zob. też A. M i l e c k i, Marcel Schwob a przeobrażenia form narracji 

powieściowej. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Nauko-
wego” 1988, z. 3, s. 9. Jak podkreśla autor, przygodę w rozumieniu Schwobowskim należy kojarzyć 
z przypadkiem rządzącym „sferą doznań, przeżyć człowieka” (ibidem).
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Rezygnując z monopolu na prawdę, wyrażając ciągłe zadziwienie jednostkowością 
i akcentując zmienność historycznej przygody człowieka (zob. G 26–27), powinna 
zmierzać do pełnego zbliżenia świata fikcji ze światem czytelnika, który dzięki  temu 
analogicznie do bohatera przeżywa katharsis.

Napięcia między dwoma elementami doświadczenia katartycznego17, stanowią-
ce oś fabuły wielu tekstów pisarza, w skrótowy sposób zostały przedstawione 
w Opowieści trędowatego, drugiej z kolei narracji w Krucjacie dziecięcej. Jej pod-
miotem jest wyrzutek pełen obrzydzenia dla własnego, gnijącego ciała, odtrącony 
przez ludzi i zapomniany przez Boga: 

Jak ropucha zamurowana przy zimnie księżycowym w podłym kamieniu, pozostanę zamknięty 
w moim żylniku odrażającym, gdy inni wstawać będą z jasnym swym ciałem. [...] Jestem samotny, 
a odraza mnie przejmuje. [Sch 233]

Zgroza, jaką budzi rozpadający się korpus, wynika z egoizmu bohatera – wła-
ściwego źródła wszystkich negatywnych afektów. M.in. wywołuje w trędowatym 
zazdrość wobec wędrujących, „Bożych dzieci” zjednoczonych z ciałem symbolicznym 
Chrystusa, w którym chory we własnym mniemaniu nie partycypuje i nigdy na to 
nie będzie mieć szansy. Bohater ten, znajdując się we władaniu wampirycznego 
fantazmatu, często śni o krwi, dzięki której, jak sądzi, będzie się mógł odrodzić. 
Dlatego atakuje jednego z uczestników krucjaty, Johannesa Teutończyka. Jego 
niewinność i nieświadomość przeszłości, i właściwe mu swoiste „życie w mesjaszu”18 
budzą w trędowatym jednak współczucie oraz nadzieję – słowa dziecka brzmią 
bowiem „czysto i zbawczo” (Sch 234). Dlatego ostatnie zdania narracji wykluczo-
nego desperata stają się patetyczną, litanijną eksklamacją: „Niechaj głos mej ko-
łatki drewnianej dojdzie do Ciebie, jako czysty głos dzwonów. Panie tych, którzy 
nie wiedzą, wybaw mnie!” (Sch 235).

Wiek XIX, często nazywany „wiekiem Historii”, przyniósł szczególne odrodzenie 
historiografii, skupionej na wytwarzaniu pamięci zbiorowej, co wiązało się m.in. 
z powstawaniem nowoczesnych nacjonalizmów. W roku 1808 rząd francuski zre-
alizował rewolucyjną ideę powołania do życia archiwów państwowych (les Archives 
nationales), 13 lat później zaś otwarto l’École nationale de chartes – szkołę wyższą, 
której program nauczania koncentrował się na archiwistyce ze szczególnym uwzględ-
nieniem paleograficznych i filologicznych metod studiowania tekstu. Na osobną, 
największą uwagę zasługują prace Jules’a Micheleta, usiłującego przywrócić dzie-
jom Francji ciągłość utraconą w historycznej zawierusze. Badacz ten, wbrew pa-
nującym tendencjom, nie opisywał abstrakcyjnych praw ani nie koncentrował się 
na dziejach władców. Wręcz przeciwnie, dążył do wskrzeszenia głosów zapomnianych 
i niechcianych, akcentując ich swoistą, znaczeniową harmonię. Różniło to jednak 
Micheleta od twórcy Krucjaty dziecięcej, który eksponował wyjątkowy, odrębny 

17 Należy zaznaczyć, iż klasyczna teoria katharsis nie implikowała u Schwoba idei „wiecznego czło-
wieka”. Podobnie jak jego mistrz, É. Boutroux, pisarz mówił zawsze o jednostkach określonych 
czasowo i geograficznie, a nie o abstrakcyjnej istocie ludzkiej czy homogenicznej, rządzonej usta-
lonymi prawami wspólnocie. 

18 Sformułowanie G. A g a m b e n a  (Czas, który zostaje. Komentarz do „Listu do Rzymian”. Przeł. 
S. K r ó l a k. Warszawa 2009, s. 39). 

I-6.indd   103 2016-03-12   16:26:35



RozpRawy i aRtykuły104

charakter każdej z opowieści. Celowość tego zabiegu opisana została przez yves’a 
Vadé:

opowiadania historyczne Schwoba próbują doprowadzić nie tyle do „zmartwychwstania przeszłości” 
w sensie Micheletowskim, ile do odtworzenia różnych głosów – jednocześnie dźwięków, tonacji, sposobów 
mówienia właściwych jednostce i języków charakterystycznych dla epoki, klasy czy środowiska. [V 232]

XiX-wieczna konwencja uprawiania historiografii jako kumulowania faktów 
i antykwarystyki bez „pożytków dla życia” przypomina przestrzeń muzeum, nowo-
czesnego „kościoła niekoherencji” (określenie paula Valéry’ego), gdzie nagromadze-
nie w tym samym miejscu przedmiotów z różnych epok i spod odmiennych szero-
kości geograficznych buduje wrażenie nieogarnionego chaosu19. inaczej mówiąc, 
takie doświadczanie historii sprawia, iż człowiek „traci wiarę w siebie, zapada 
w siebie, w swój świat wewnętrzny, co znaczy: w bezładny stos wchłoniętych nauk, 
które nie znajdują drogi na ze wnątrz, które nie stają się życiem”20. twórca owej 
frazy, Friedrich Nietzsche, postulował, by historia przekształciła się w sztukę i w ten 
sposób pobudzała instynkty i wolę mocy. zdawał sobie jednak sprawę z tego, iż 
takie jej ujęcie wchodzi w konflikt z „ana litycznymi i nieartystycznymi właściwo-
ściami”21 europejskiej XiX-wieczności – sceny gigantycznego, historiograficznego 
spektaklu, który nie tylko zafałszowywał i petryfikował przeszłość, ale także uczył 
cynizmu wobec teraźniejszości. wezwanie niemieckiego filozofa podjął właśnie 
autor Żywotów urojonych wiedzący, że historia jako nauka jest dla jednostki cał-
kowicie bezużyteczna i można ją przywrócić życiu tylko poprzez fikcję: 

Schwob potępiał historię nowoczesną za jej makroskopiczny sposób widzenia [...], waloryzując 
sztukę, która, dla niego, „znajduje się na antypodach ogólnych idei, opisuje jedynie jednostkowe, pragnie 
tylko wyjątkowego” [...]. współczesny historyk usiłował wykryć wspólny mianownik wydarzeń historycz-
nych na podstawie więzów podobieństwa i wybierał typowe działania ze względu na ich wkład w spójność 
makrohistorii, podczas gdy artysta, wprost przeciwnie, uprzywilejowywał znaczenie różnic i wychwalał 
czyny marginalne [...]. [M 143]

Dlatego francuski postsymbolista, „z jednakową troską” przedstawiając „żywo-
ty j e d y n e, niezależnie od tego, czy te były Boskie, mierne lub zbrodnicze”22, za 
każdym razem uwypuklał indywidualne ekstrawagancje, chimery i kaprysy boha-
terów.

Niemożność wpisania jednostkowości w wyższy porządek wynikała, jego zda-
niem, z nieciągłej i nieczytelnej struktury samej rzeczywistości, co stanowiło wę-
złowy problem modernizmu jako formacji kulturowej: 

w jednym z esejów ze Spicilège Schwob powołuje się na prace Ernsta webera (1795–1878), który 
wraz z [Gustavem theodorem] Fechnerem stworzył psychofizykę, by stwierdzić, że „w rzeczywistości 
świat jest nieciągły” [...]. Jeden charakter jawi się jako różny na przestrzeni czasu. [...] to, co niegdyś 
było połączone, okazuje się później rozdzielone: to, co wydawało się ciągłe, prezentuje się w swojej 

19 p. V a l é r y, Problem muzeów. w zb.: Muzeum sztuki. Antologia. wstęp, red. M. p o p c z y k. kraków 
2005, s. 88 (przeł. B. M y t y c h - F o r a j t e r, w. F o r a j t e r). 

20 F. N i e t z s c h e, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia. w: Narodziny tragedii. – Niewczes- 
ne rozważania. przeł. p. p i e n i ą ż e k, M. ł u k a s i e w i c z. łódź 2012, s. 272 (przeł. 
M. ł u k a s i e w i c z). Dzieła wszystkie. t. 1 a.

21 Ibidem, s. 284.
22 L o r e n t o w i c z, op. cit., s. 474. podkreśl. w. F. 
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istotowej nieciągłości. [...] Dla nowoczesnych nie ma innego wyboru, jak tylko fragmentacja, nieciągłe, 
heterogeniczne. [P 78]23

Typowy dla twórcy Le Roi au masque d’or zabieg przedstawiania losów drugo-
planowych bohaterów Historii, a nie jej protagonistów, skłania także do porównań 
dzieł Schwoba ze współczesnymi nurtami historiografii („przeciw-historii”, mikro-
historii), rozważającymi możliwość innego pisania dziejów niż narracje warstw 
uprzywilejowanych24. Taki wymiar ma chociażby La Légende des gueux (Legenda 
nędzarzy), której tytuł oraz nagłówki aluzyjnie odsyłają do Legendy wieków Victo-
ra Hugo. Totalizujący projekt autora Hernaniego został w utworze Schwoba jednak 
obalony we wszystkich aspektach i zastąpiony opowieściami o figurantach procesu 
dziejowego. Nędzarze, zajmując miejsce wielkich postaci historycznych, w przeci-
wieństwie do bohaterów Nędzników, których przypominali statusem społecznym, 
zostali pozbawieni jakiejkolwiek nadziei na Boską i ludzką interwencję25, a epope-
ja zamieniła się w faits divers (zob. V 230).

W Krucjacie dziecięcej takimi nędzarzami wessanymi w czarną dziurę Historii 
są: niepiśmienny goliard, „zapomniany aż po zmartwychpowstanie” trędowaty 
(Sch 233) i młodzi krzyżowcy wezwani do ruszenia w drogę przez widmowe głosy 

23 Schwob, w przeciwieństwie do XIX-wiecznych realistów, nie wierzył także w bezpośredniość języka 
jako narzędzia komunikacji. Ten były słuchacz wykładów F. de Saussure’a i M. Bréala, twórcy 
semantyki, a zarazem Żyd oswojony z kabalistyczną wykładnią Boskości, doskonale zdawał sobie 
sprawę z całkowitej arbitralności znaku: „słowa są znakami istnienia rzeczy. A rzeczy te są znaka-
mi niezrozumiałego”. Na tym jednak nie wyczerpywał się łańcuch zapośredniczeń. Jednostka, 
szukając wyjaśnienia tego, co niepojęte, jest skazana na zawodny umysł – „prostacki system 
opierający się na centralizacji”, stanowiący „rodzaj symbolu umiejętności łączenia właściwej Naj-
wyższemu Centrum” (G 22).

24 Niestrudzoną propagatorką takich ujęć historii jest aktualnie E. D o m a ń s k a, m.in. jako autor-
ka książki Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach (Poznań 1999) czy rozprawy o indyjskim 
nurcie subaltern studies, który z badań nad filozofią A. Gramsciego wywiódł postulat prze-pisania 
historii z punktu widzenia warstw i klas podporządkowanych (Historiografia insurekcyjna. „Lite-
ratura na Świecie” 2008, nr 1/2). Na Zachodzie historiografia nowego typu wyłoniła się przede 
wszystkim z badań szkoły Annales, prowadzonych od lat pięćdziesiątych XX wieku, ze szczególnym 
wskazaniem na prace Ph. Arièsa i E. L e  R o y  L a d u r i e ’ e g o  – twórcy monografii Montaillou. 
Wioska heretyków 1294–1324 (przeł. E. D. Ż ó ł k i e w s k a. Warszawa 1988), która w całości zo-
stała poświęcona życiu codziennemu w średniowiecznej osadzie katarskiej. Ustanowiona w tej 
pracy perspektywa mikrohistoryczna znalazła później odzwierciedlenie w rozprawach C. G i n z- 
b u r g a  (np. Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w. Przeł. R. K ł o s. Posł. 
L. S z c z u c k i. Warszawa 1989) czy A. C o r b i n a  (Les Filles de noce. Misère sexuelle et prostitu-
tion áXIXe et XXe sièclesñ. Paris 1978). W okresie Polski Ludowej prace o podobnym charakterze 
pisali: B. G e r e m e k  (np. Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu. XIV–XV wiek. Wrocław 
1971), H. Z a r e m s k a  (Banici w średniowiecznej Europie. Warszawa 1993) czy E. K a c z y ń s k a 
(Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami. Warszawa 1970). Z książek najnowszych 
warto wymienić takie pozycje jak M. Z a r e m b y  Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa re-
akcja na kryzys (Kraków 2012) oraz M. Ł u c z e w s k i e g o  Odwieczny naród. Polak i katolik 
w Żmiącej (Toruń 2012) – opis przemian polskich postaw tożsamościowych, oparty na dziejach wsi 
w Beskidzie Wyspowym.

25 W monumentalnym dziele H u g o  (op. cit., t. 3, s. 203–204) częścią Boskiego planu jest nawet 
pomnik słonia z placu Bastylii, w którym sypia Gavroche z dwoma innymi chłopcami. Poza tym 
losy biednych paryżan sąsiadują tam z wielką Historią: z retrospekcjami sięgającymi okresu Wiel-
kiej Rewolucji Francuskiej, z epopeją Napoleona czy z powstaniem republikańskim z 1832 roku. 
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(Sch 241). Z kolei Innocenty III, inicjator licznych krucjat oraz twórca średniowiecz-
nej potęgi Kościoła i państwa papieskiego, to bezradny, zmęczony starzec, którego 
modlitwa – „niedoskonałe bełkotanie” z pustelniczej celi – zostaje przeciwstawione 
nieautentyczności oficjalnego rytuału. Innocenty („niewinny”), będący w formalnej 
wersji historii Kościoła zdeklarowanym przeciwnikiem wyprawy pueri, prezentuje 
taki punkt widzenia na początku monologu, gdy mówi, że nie jest ona „dziełem 
zbożnym” i powiększy „jeno liczbę włóczęgów błądzących na okrajach wiary prawo-
mocnej” (Sch 238). Dzieci „niezdolne są do niczego i robią nam wstyd” (Sch 238). 
Obawa, że krucjata zbliża się do herezji, doprowadza dostojnika do wniosku, że 
siłą sprawczą przedsięwzięcia jest „Zły Duch”, zgodnie ze średniowieczną mitogra-
fią skojarzony ze szczurołapem z Hameln (Sch 238). Później jednak, co wydaje się 
znacznie ciekawsze, pojawia się określenie dzieci jako „małych proroków”, którzy 
„wstrząsną budową [...] Kościoła” (Sch 239). W końcu zaś papież sam utożsami się 
z „niewiniątkami” (les innocents) zmierzającymi w kierunku Ziemi Świętej. Z kolei 
papież Grzegorz IX, zaprzysięgły wróg herezji i kontynuator polityki wypraw krzy-
żowych, jawi się jako agnostyk ogarnięty wątpliwościami. Okres jego pontyfikatu 
przypadał na lata 1227–1241, od wyprawy oddzielał go więc dystans czasowy jed-
nej lub kilku dekad. W monologu, którego milczącym adresatem jest Morze Śród-
ziemne, papież wyraża utopijne pragnienie powrotu do stanu „niewiadomości 
i czystości”, a zatem – do rzeczywistości autentycznego doświadczenia religijnego 
będącego udziałem dzieci. W ten sposób władza staje się dla obu dostojników „cię-
żarem prowadzącym ich ku wyrzeczeniu i współczuciu” (C 340–341).

Średniowieczną kroniką, która w zasadniczy sposób ukształtowała Schwobow-
ską wizję dziecięcej wyprawy, była XIII-wieczna relacja Aubry’ego de Trois-Fontaines. 
Kronikarz, mityzując wydarzenie, uczynił je wzorem „chrześcijańskiego heroizmu 
i wierności wierze wobec przemocy Saracenów i pokus podsuwanych przez szatana” 
(D 186)26. Schwob przejął z niej podstawowe wątki własnej fikcji historycznej: brak 
określonego przywódcy; przemarsz pueri do miast portowych na południu Francji; 
intrygi zachłannych kupców przywożących dzieci do Afryki, by sprzedać je muzuł-
manom; inicjatywa papieża Grzegorza IX, by wybudować kościół Nowych Niewinią-
tek, gdzie umieszczono nie podlegające rozkładowi zwłoki tych uczestników kru-
cjaty, którzy w trakcie morskiej podróży zginęli podczas sztormu. Średniowieczna 
mitografia stała się jednak tylko punktem wyjścia do snucia alternatywnych opo-
wieści – fikcyjnych relacji historycznych, i do tworzenia wymyślonych postaci, 
które otarły się o zagadkę wydarzenia z 1212 roku. Zarazem pisarz ograniczył się 
do roli neutralnego przekaźnika anonimowych źródeł i przypadkowych świadectw 
bez „dydaktycznego pouczenia dla potomnych” (C 343). Idei rozmycia ostatecznego 
znaczenia zostało także podporządkowane motto utworu – fragment kroniki Alber-
ta de Stade’a: 

Nie znane dotąd sekty zrodziły się w dniach ostatnich. Widziano biegające po miastach nagie ko-
biety, które nic nie mówiły. Bezwstydne te niemowy palcami wskazywały na niebo. Wielu szaleńców 
przepowiadało na placach zagładę. [Sch 237]

26 Zob. D 186: „Alberyk, niewątpliwy czołowy twórca mitu historycznego o krucjacie dziecięcej, jest 
też pierwszym jej hagiografem”. 
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Motto jest dokładnym cytatem ustępu łacińskiej kroniki, który jednak, oderwa-
ny od macierzystego kontekstu, wchodzi z zaskakujący dialog z pozostałymi czę-
ściami utworu. Sugeruje bowiem zbliżającą się apokalipsę. Skojarzenia millenary-
styczne są tutaj wszakże właściwe o tyle, iż Joachim z Fiore za symbol epoki Ducha, 
epoki, która ma nadejść, uważał właśnie dzieci. „Dni ostatnie” mogą być w związku 
z tym rozumiane jako czas kresu historii, a nie tylko jako określenie niedawnej 
przeszłości. Nagie, pozbawione głosu kobiety są, podobnie jak szaleńcy – prorocy 
katastrofy, jednym z sygnałów nadchodzącego końca. Głos moralności chrześci-
jańskiej („bezwstydność” kobiet) i normy racjonalnej opisuje zjawiska wymykające 
się poznaniu, pozostające w obszarze niewiedzy. W ten sposób to, co niezrozumia-
łe (krucjata), zostało wyjaśnione inną zagadką (tajemnicze zjawiska w miastach) 
i w pełni odpowiadało przyjętej przez modernistę metodzie artystycznej.

Odmiennie niż romantycy (w tym także spóźnieni, jak Charles Baudelaire) 
zajmujący się metafizyką i moralnością wyobraźni, autor Le Cœur double koncen-
trował się na psychologii i retoryce obrazu. Tworzenie literatury było dla niego 
wyłącznie sztuką komponowania obrazów, które, jak Barthes’owskie punctum, 
sytuowały się poza kodem, wykraczając poza wiedzę i umykając próbom racjona-
lizacji. 

Zarówno detale fotograficzne, o których pisał Roland Barthes, jak i niektóre z motywów w opowia-
daniach Schwoba konfrontują nas z tą samą [...] czystą szczególnością, przedmiotami werbalnymi lub 
przedstawieniami, których urok nie podporządkowuje się kontroli, które nie rozpuszczają się w stru-
mieniu przejrzystych znaczeń, które są dokładnie i we wszystkich sensach t y m, c o  p o z o s t a j e. 
[P 75]

To czytelnik-widz nadaje obrazom formę opowieści i organizuje je w zamkniętą 
całość, przechodząc przez „hermeneutyczny dramat interpretacji”27. Obraz-punctum 
zmusza go do wytężonej autoanalizy, której stawką jest doświadczenie katartycznej 
litości. W Krucjacie dziecięcej wywołują ją w odbiorcy wyraźnie wyodrębnione, jed-
nostkowe głosy, po kolei podejmujące te same motywy: temat niewinności, bieli 
i niewiedzy (V 232–233). Pamiętając o domniemywanym pokrewieństwie utworu 
z Bramami raju, mógłbym zaryzykować twierdzenie o tożsamości funkcji powtórze-
nia w obu tekstach. Analogia ta w rzeczywistości miałaby jednak powierzchowny 
charakter i redukowałaby złożoność obu przedstawień. W minipowieści Andrzejew-
skiego repetycje nie tylko są motywowane rytmicznością poetycką, ale również 
służą ukazaniu fałszywych motywacji uczestników wyprawy. Powtórzenia stają się 
tutaj szyfrem pragnienia. Z kolei w Krucjacie dziecięcej swoista redundacja, z nich 
wynikająca, wiąże się, ni mniej, ni więcej, jak z pisarską filozofią obrazu, stanowią-
cego w istocie sedno i początek każdej reprezentacji: 

Wyjątkową tezą Schwoba jest w istocie to, iż opowieść zostaje odlana wokół obrazu. Jest on jej [...] 
rdzeniem i pestką [noyau], nie jednak w botanicznym znaczeniu wyrazu, ale dokładnie w tym szczegól-
nym sensie, jakie nadają mu odlewnicy w traconym wosku: glinianego prototypu, wokół którego odlew-
niczy rozlewa brąz. [P 75]28

27 Określenie P. D y b l a  (Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda. Warszawa 
1995, s. 86). 

28 Według P e r e z a  (P 75) opowiadanie jest „jedynie próbą wyjaśnienia [...] tej duszy, tego jądra, 
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Z kolei Lorentowicz, omawiając relacje wchodzące w skład utworu z 1896 roku, 
stwierdził: 

Wszystkie razem brzmią jak szczególny jakiś protokół, znaleziony w zaśniedziałym relikwiarzu; 
tajemnicza legenda średniowieczna zjawia się w niepokojącym blasku jakby latarki, blasku zbyt słabym, 
a przecież jeszcze za bliskim29. 

Metafora światła, które nie rozświetla całości obrazu (opinia krytyka), oraz fi-
gura pestki (teza badacza) przypominają Conradowską metodę uprawiania litera-
tury, widoczną zwłaszcza w historiach opowiadanych przez Charlesa Marlowa. 
Fabuła, złożona z pojedynczych, nieciągłych oznak (obrazów), pełni funkcję pod-
rzędną. Jej zadanie polega na zmuszeniu „czytelnika do wyjścia z niej na zewnątrz, 
w poszukiwaniu otaczającego świata znaczeń normalnie niewidocznych, które 
jednak fabuła oświetla swym słabym blaskiem”30. W obu przypadkach główną rolę 
odegrał symbolizm z właściwą sobie zagadkowością sensów, sugestią raczej niż 
wyrazistym odniesieniem. Ten szczególny rys narracji Schwoba nie tylko uniemoż-
liwia czytelnikowi pochwycenie całościowego znaczenia tekstu, ale także zdradza 
podstawową cechę epistemologii autora Krucjaty dziecięcej: konfrontację różnych 
punktów widzenia i obrazów, co zbliża to dzieło do Nietzscheańskiej filozofii per-
spektywizmu, tak opisywanej przez Michała Pawła Markowskiego: „Perspektywizm 
nie jest relatywizmem, lecz jego odwrotnością, szansą na wielowykładalność świa-
ta z arcyludzkiej perspektywy, a więc szansą na twórcze w nim uczestnictwo”31.

Poprzez uwypuklenie niewiedzy i „małości” bohaterów Krucjaty dziecięcej 
Schwob, wbrew pozorom, nie zmierzał do alegoryzowania w duchu średniowiecznym. 
Chodziło mu raczej o ukazanie swoistego związku łączącego pisanie historii z pro-
blemem pamięci i zapomnienia. W polifonicznej narracji modernisty wszystkie 
głosy32, włącznie z wypowiedziami papieży, a nawet islamskiego derwisza, są „nie-
winne, czyste [...] i bezsilne [...]. Rozbrzmiewają w komorze bezechowej Historii, 
przedstawiając na kartach tego obrazu niedoszłej epopei przykład irracjonalności 
dziejów, którym są znane niemal wyłącznie ofiary” (V 233). Nie chodzi tu jednak 
o naiwną próbę restytucji pamięci, a co z tego wynika – o stworzenie innej tradycji, 
która będzie się sytuować poza obowiązującymi ujęciami procesów historycznych, 
ale raczej o „zdolność dochowania wierności temu, co, choć nieustannie popada 

który stanowi intensywny, enigmatyczny, fascynujący obraz. Opowiadanie eksplikuje to, co obraz 
implikuje; rozwija to, co on zwija. Jest więc późniejsze, podporządkowane, [...] jest zdaniem po-
wstającym z tego punctum”. 

29 L o r e n t o w i c z, op. cit., s. 476–477. 
30 I. W a t t, Conrad w wieku dziewiętnastym. Przeł. M. B o d u s z y ń s k a - B o r o w i k o w a. Gdańsk 

1984, s. 206. 
31 M. P. M a r k o w s k i, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997, s. 176–177. 
32 Wyjątek stanowi opowieść miejskiego skryby – Franciszka Długolicego, „jedyna relacja, która mo-

głaby uchodzić za pisaną kronikę. Tekst został umieszczony w centrum symetrycznej konstrukcji. 
Nie zawiera odniesienia do tematu bieli. Jego narrator jawi się »jako emanacja średniowiecznej 
kroniki, którą cytuje« , reprezentuje pisarza »oddającego swoje umiejętności w służbę porządkowi 
i użyteczności« i wyraża »mieszczański strach przed irracjonalnym ruchem ludowym«” (M 148). 
Cytaty wewnętrzne pochodzą z rozprawy A. L h e r m i t t e  Palimpseste et merveilleux dans l’œuvre 
de Marcel Schwob (Paris 2002, s. 453). Pisarz Franciszek apoteozuje również postępowanie Fer-
reusa i Porcusa, którzy, udostępniając dzieciom swoje statki, uchronili port przed klęską głodu. 
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w zapomnienie, pozostać winno niezapomniane [...]”, i co „domaga się, by w pewien 
sposób z nami pozostać, być dla nas jeszcze w pewien sposób możliwe”33. Tak oto 
czytelnik konfrontuje się z pytaniami o status pamięci jako źródła wiedzy histo-
rycznej, by uświadomić sobie, że więcej zjawisk ulega zapomnieniu niż zachowaniu 
w świadomości indywidualnej i zbiorowej. Nie oznacza to jednak, zdaniem Giorgia 
Agambena, rezygnacji z historycznej odpowiedzialności, wręcz przeciwnie – powin-
no się nieustannie pamiętać o „ontologicznym nadmiarze, jaki w sobie nosimy”, 
zdawać sobie sprawę z jego widmowej realności, by nie powrócił on do nas jako 
psychoanalityczne wyparte. Imperatyw pamiętania o zapomnianym ma przede 
wszystkim charakter etyczny: 

Historia [...] bierze odpowiedzialność za dawnych zmarłych, których jesteśmy spadkobiercami. 
Operację historyczną można by więc w całości uważać za pogrzeb. Nie w sensie miejsca, cmentarza, 
zwykłego repozytorium kości, lecz powtarzalnego składania do grobu. Ten skrypturalny pogrzeb prze-
dłuża pracę pamięci i pracę żałoby na płaszczyźnie historii34.

W tym kontekście nowego znaczenia nabierają słowa papieża Grzegorza IX 
planującego upamiętnić opisywane wydarzenie przez utworzenie sanktuarium 
poświęconego dzieciom: 

Niechaj powstanie pomnik ubłagalny, pomnik dla wiary, która nie wie. Wieki, które przyjdą, po-
winny poznać zbożność naszą i nigdy nie rozpaczać. [...] zbuduję na tej wyspie świątynię Nowych Nie-
winiątek i ustanowię przy niej dwunastu prebendariuszów. [...] a prebendariusze złożą je [tj. ciała to-
pielców] w krypcie kościoła; i zapalą nad nimi lampy wiekuiste, w których płonąć mają oleje święte, 
i będą pokazywali zbożnym wędrowcom wszystkie te drobne kosteczki białe rozpostarte śród mroku. 
[Sch 254] 

W rzeczywistości świątynia ta nigdy nie powstała, a pisarz zaczerpnął ten wątek 
z kroniki średniowiecznej. Motyw białych kosteczek tylko pozornie implikuje ideę 
„zwykłego repozytorium kości”, o której wspomina Paul Ricœur, ponieważ w istocie 
poemat Schwoba nie jest projektem historiograficznym, zwyczajną narracją o prze-
szłości. Stanowi raczej historię – dzieło sztuki, której domagał się Nietzsche dla 
życia. Wydobywając z niepamięci ledwo słyszalne, ludzkie głosy, odzyskuje prze-
szłość dla teraźniejszości. W wędrowca medytującego nad doczesnymi szczątkami 
młodocianych krzyżowców i nad paradoksami pamięci historycznej przedzierzga 
się bowiem każdy, były, aktualny i przyszły czytelnik Krucjaty dziecięcej: ten, kto 
historię tworzy („wieki, które przyjdą”). Ostatnia w kolejności relacja o wydarzeniach, 
opowieść kościelnego dostojnika, staje się w ten sposób nie zamknięciem historii, 
ale jej otwarciem.

Motyw bieli w dziele Schwoba symbolizuje, co pokazała Janion, „transgresję”, 
„absolut”, „miłość” oraz „utopię”35. Jozéane Mallette podkreśla jednak, że motyw 
ten mógł również skłaniać odbiorcę do refleksji nad „białymi plamami” pamięci – 
sferą przemilczeń i zapomnianego, czyli urzeczywistniać to, co nieobecne, by zasu-
gerować wielość możliwości kryjących się w procesie historycznym: 

33 A g a m b e n, op. cit., s. 55. 
34 P. R i c œ u r, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. M a r g a ń s k i. Kraków 2006, s. 658. 
35 M. J a n i o n, Dzieci i utopia [głos w dyskusji]. W zb.: Dzieci. Wybór, oprac., red. M. J a n i o n, 

S. C h w i n. T. 1. Gdańsk 1988, s. 213. 
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przez zwielokrotnienie możliwości interpretacyjnych ustanowionych przez różne głosy, ale głównie 
za sprawą wszechobecnego milczenia, które je otacza, opowiadanie umyka jakiemukolwiek zamknięciu 
[...]. tekst zaprasza czytelnika do tego, co Siegfried kracauer nazwałby przedpokojem historyka, to 
znaczy, iż stawia go w obliczu pewnych śladów historii, zanim zostaną przekształcone w oficjalnej re-
lacji i podporządkowane jakiejś ideologii. za sprawą tego efektu lekturowego Schwob podkreśla niemoż-
liwość retrospektywnej, wyczerpującej syntezy historycznej. Daje w ten sposób lekcję pokory history-
kowi, usiłującemu podporządkować czas i świat ogólnym prawom i nagiąć je do wymogów totalizującej 
opowieści. [M 146] 

Dlatego czas lektury staje się „czasem opowiadania wyzwolonego z determinizmu 
i przez to otwartym na czas doświadczenia możliwości”. 

tajemniczy [to] czas [...] poza wszelkimi perspektywami historycznymi, sytuujący czytelnika na 
rozdrożu, gdzie krystalizuje się kalejdoskopowe złudzenie, które w żywej nadziei odkupienia mogłoby 
umożliwić spełnienie się cudu i odwrócenie biegu historii. [M 148–149]

typ czasowości opisany przez kanadyjską badaczkę ma wiele wspólnego z cza-
sem mesjańskim, podobnie jak istota i przyczyny aktywności młodych krzyżowców 
ewokują ideę klēsis, która, m.in., wyklucza postrzeganie ich działania jako „moc-
nego”: 

zdaniem [św.] pawła, mesjańska moc nie wyczerpuje się w swoim ergon, lecz pozostaje w nim 
w możności pod postacią słabości. M e s j a ń s k a  d y n a m i s  j e s t  w  t y m  s e n s i e  z  g r u n t u 
„s ł a b a”, l e c z  w ł a ś n i e  d z i ę k i  s w e j  s ł a b o ś c i  m o ż e  d z i a ł a ć  i  w y w o ł y w a ć  s k u t k i: 
„bezsilne w świecie wybrał sobie Bóg, by zawstydzić silne” (i kor 1:27)36. 

właśnie zgodnie z tym modelem „siła słabości” młodocianych krzyżowców prze-
kształca strukturę pragnień decydentów Xiii-wiecznego kościoła: innocentego iii 
i Grzegorza iX. Determinacja dzieci-pielgrzymów w realizowaniu zamierzeń budzi 
również podziw ubogiego islamskiego derwisza, przekonanego jednak o tym, że 
dzieci zostały opętane przez demony i tylko allah może je uratować. opowieść ka-
landara stanowi zresztą ciekawy przykład zanegowania optyki europocentrycznej. 
Suficki mistyk został bowiem wykreowany na muzułmański odpowiednik goliarda 
z pierwszej opowieści, człowieka głęboko – choć nie fanatycznie – oddanego sprawom 
wiary. według zapisu z innego mitograficznego źródła, Chronicon rhythmicum Au-
striacum (ok. 1270 r.), niemieccy i francuscy młodziankowie, prowadzeni przez 
Mikołaja37, czuli się zwiastunami nowej ery, Sądu ostatecznego, po którym nastą-
pi czas wiecznego pokoju. w trakcie wędrówki mieli nieustannie śpiewać taką oto 
pieśń: 

Mikołaj, sługa Chrystusa przejdzie przez morze 
i wraz z Niewiniątkami dotrze do Jerozolimy,
Suchą stopą bezpiecznie przekroczą morskie wody,
Młodość i dziewiczość zjednoczą się niewinnie. 
w imię Boga osiągną tak wiele,
Że okrzyk „pokój! Radość! Sławcie pana!” – rozbrzmiewać będzie.
poganie i wszetecznicy, wszyscy przyjmą chrzest.

36 a g a m b e n, op. cit., s. 117. podkreśl. w. F. 
37 zob. następny podrozdział. 
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Każdy człowiek w Jerozolimie zaśpiewa tę pieśń:
„Pokój nastał, czciciele Chrystusa”, nadejdzie Chrystus
I pobłogosławi odkupionym przez Jego krew.
Ukoronuje wszystkich Mikołajowych pueri. [cyt. za: D 196–197]

W narracji Schwoba tym, co charakteryzuje działanie wędrujących dzieci, jest 
nie tylko świadomość powołania, ale także zanurzenie w chwili obecnej, w Nietz-
scheańskim, ahistorycznym żywiole życia: „Nie pamiętamy nic, bo nigdy nie uczy-
liśmy się niczego” (Sch 242). Nieświadomość małoletnich krzyżowców zostaje po-
głębiona przez ich fizyczne kalectwo (casus ociemniałego Eustacjusza i niemego 
Mikołaja). Do wyprawy zostali wszyscy oni wezwani przez „Głosy [...] białe [...] śród 
nocy” (Sch 241). Są przekonani, że będą im one zawsze towarzyszyć, aż do Ziemi 
Świętej, widmowo majaczącej w oddali. W przeciwieństwie do nich kościelni dostoj-
nicy, równie mali i pokorni, mają świadomość tragizmu przyszłych losów wyprawy. 
Wiedzą, że jej finałem stanie się porażka przedsięwzięcia. Są bowiem dorośli i zna-
ją „walkę, cierpienie i przesyt”38. Z kolei dzieci idą do przodu w błogim zaślepieniu, 
pełne nadziei i ufności w swoją wyjątkowość i w niepodleganie brutalnym zasadom 
życia: „Nikt nas nie przestraszył; nikt nam nie zrobił nic złego” (Sch 242–243). 
Zostały bowiem we własnym mniemaniu p o w o ł a n e  przez Boga, a symbolem ich 
żarliwości religijnej, wręcz mesjanistycznej stają się krzyże uplecione z wczesno-
wiosennych kwiatów39. Właściwą przestrzeń pielgrzymujących dzieci stanowi świat 
wiary i ostatecznego oddania, o którym tak pisał autor Czasu, który zostaje: 

nie jest to świat predykatów, istnień i istot, lecz świat niepodzielnych zdarzeń, w którym nie twierdzę 
ani nie sądzę, że śnieg jest biały, a słońce gorące, lecz zostaję porwany przez i przeniesiony w bycie-
-śniegu-białym i bycie-słońca-gorącym. Taki świat wreszcie, w którym [...] wierzę jedynie w Jezusa-
-mesjasza, zostaję przezeń pochwycony i wchłonięty, dzięki czemu już „nie ja żyję, lecz mesjasz żyje we 
mnie”40.

Białe dzieci, w przebraniu młodocianych, XIX-wiecznych włóczęgów, pojawiły 
się także w Księdze Monelli: 

W tym czasie ludzie napotykali po drogach małe, wędrowne dzieci, które nie chciały rosnąć. [...] 
Pod szarym niebem odbywały się białe pielgrzymki i małe, ledwo mówiące cienie napominały narody 
dziecięce. Pragnęły one tylko wiecznej nieświadomości41. 

Ich przewodniczka, Monella, zmartwychwstała później w ciele małej sprzedaw-
czyni lampek, głosiła konieczność zapomnienia, przewrotnie apoteozując fałsz 
i złudzenie. Świat dziecięcej zabawy, upajania się chwilą obecną, świat „poza do- 
brem i złem” jest figurą sztuki „pięknego kłamstwa”42 przeciwko dorosłości – prze-

38 N i e t z s c h e, op. cit., s. 250.
39 Zob. M. J a n i o n, Krucjata niewiniątek? W zb.: Dzieci, s. 190: „»Prawdziwy krzyż« to zarówno krzyż 

cierpienia, jak krzyż zmartwychwstania. [...] Dzieci, które chcą wziąć na siebie »prawdziwy krzyż«, 
to niewiniątka przyjmujące dobrowolnie ukryty wśród kwiatów ciężar boleści”. 

40 A g a m b e n, op. cit., s. 151–152. 
41 M. S c h w o b, Księga Monelli. Przeł. B. O s t r o w s k a. Łódź 2010, s. 93. 
42 O. W i l d e, Zanik kłamstwa. Dialog. W: E. G r a b s k a, Moderniści o sztuce. Wybór, oprac., wstęp 

... Warszawa 1971, s. 155 (przeł. M. F e l d m a n o w a).
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ciwko światu pracy i zmagań ze ślepym losem. Młodociani bohaterowie z Księgi 
Monelli, podobnie jak ich powinowaci z późniejszego, epickiego misterium, emigru-
ją z życia, ale symbole ich odejścia (zgasłe płomienie, chłód popiołu) sugerują pe-
symistyczny koniec. Tylko jednemu z dzieci, Wilce, która „zapragnęła kochać 
i cierpieć”43, powraca pamięć, dzięki czemu dziewczynka może wyzwolić się z kręgu 
apollińskiej złudy. Aforyzmy przewodniczki grupy, a później jej następczyni, zosta-
ły sformułowane w ponadczasowym języku Nietzscheańskiego Zaratustry, parabo-
liczne zaś historie jej „sióstr”, przypowieści o królestwie dziecięcej wyobraźni i jej 
nieświadomym okrucieństwie – całkowicie pozbawione konkretu historycznego. 
Inaczej jest w Krucjacie dziecięcej, która przechwytuje średniowieczną konwencję 
mityzacji, by zasugerować mesjanistyczne sensy przedsięwzięcia. Jego uczestnicy 
są podmiotami historii wydarzającej się dzięki „słabemu” działaniu – rozumianej 
dosłownie wędrówce nieletnich i kalek. Żadne z nich, by posłużyć się metaforą 
Jacoba Taubesa, nie niesie Mesjasza na plecach. Każdy oddaje się bezgranicznie 
innym członkom wspólnoty, w nich właśnie odkrywając znaczenie słowa „agape”. 
A dzięki życiu chwilą, które wiąże się z pozbyciem się balastu przeszłości, niepa-
mięci o historii, Mikołaj, Eustacjusz i Allys wskazują odbiorcy, iż zapomnienie 
staje się niekiedy warunkiem koniecznym zdarzeniowości (zob. M 149). 

Ofiary: Bramy raju

 Niech pan wspomni dziecinne lata, dawne spowiedzi, dawne 
uczucia i zapomniane modlitwy44. 

Jak dowodzi autor Mrocznej tajemnicy średniowiecza, określenie „pueri” dotyczyło 
nie tyle wieku biologicznego, ile miejsca w hierarchii społecznej i odnosiło się do 
osób o statusie uniemożliwiającym zawarcie małżeństwa, czyli osiągnięcie dojrza-
łości: przez miejską biedotę i bezrolnych wieśniaków, okresowo zatrudnianych przy 
wypasie owiec i bydła: 

Masowe ruchy migracyjne takie jak krucjata dziecięca rodziły się z połączenia wysokich idei z mar-
nymi perspektywami materialnymi. [...] Średniowieczni wieśniacy byli przedmiotem negatywnych ste-
reotypów i obiektem karykatur literackich. Mieszkańcy miast szydzili z nich. Porównywano ich do bydła, 
które hodowali. Literatura łacińskojęzyczna oraz piśmiennictwo lokalne oczerniało ich jako istoty 
przyziemne – niskie, ciemnoskóre i gruboskórne, brudne, tępe, cuchnące, chciwe, leniwe, podstępne. 
[D 120]

Dzięki uczestnictwu w wyprawie krzyżowej ci wzgardzeni przez mieszczan, 
pozbawieni wszelkich praw biedacy uzyskiwali prestiżowy, „quasi-rycerski” (okre-
ślenie Dicksona) status. Przedsięwzięcie to, co więcej, nie zyskało akceptacji władz 
kościelnych i świeckich. Stosunek krytyczny miał do niego Innocenty III, a podczas 
jarmarku w Saint-Denis francuski król polecił przybyłym tam uczestnikom krucja-
ty rozejść się do domów. Część z nich faktycznie tak uczyniła, inni jednak dołączy-

43 S c h w o b, Księga Monelli, s. 127. 
44 S. Ż e r o m s k i, Dzieje grzechu. T. 1. Warszawa–Kraków 1928, s. 63. 
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li do analogicznej wyprawy, która pod wodzą niejakiego Mikołaja z Kolonii wyru-
szyła do Ziemi Świętej z Niemiec.

XII-wieczny marsz tysięcy ubogich, łącząc motywacje społeczną i ekonomiczną 
z religijną, może być uznany za formę buntu przeciwko władzy pastoralnej – typo-
wej dla chrześcijaństwa zachodniego, definiowanej przez dobroczynność strategii 
sprawowania kontroli nad pozostającą „w ruchu” zbiorowością wiernych45. Wiek 
XIII był okresem szczególnego rozwoju wspólnot w inny sposób rozumiejących Pismo 
Święte, niż wymagała tego oficjalna nauka Kościoła, i prędzej czy później obłożonych 
klątwą. Wystarczy wspomnieć o begardach i beginkach, herezji Wolnego Ducha, 
humiliatach, waldensach czy wyrosłej z manicheizmu doktrynie albigensów. Me-
tafora pasterza rządzącego stadem miała już wtedy długą tradycję w naukach 
teologicznych, stała się bowiem oficjalną wykładnią duszpasterstwa chrześcijań-
skiego od czasów Liber regulae pastoralis (Księgi reguły pasterskiej) Grzegorza 
Wielkiego z końca VI wieku. „Pierwszym pasterzem jest, oczywiście, Chrystus. [...] 
Zgodnie z Ewangelią św. Jana Jezus Chrystus nakazuje apostołowi opiekować się 
jego owieczkami, jego stadem”46. Pozytywne skojarzenia związane z tym zawodem 
nie tylko wynikały w średniowieczu z ewangelicznej metafory Jezusa jako pasterza, 
ale też wiązały się z historią Abla, zajmującego się wypasem bydła.

Instytucję Kościoła reprezentuje w Bramach raju stary minoryta-spowiednik, 
a tytuł utworu dotyczy nie tylko celu wędrówki – wyśnionej Jerozolimy, ale także 
istoty sakramentu pokuty: anulowanie „długu zła” (termin Foucaulta47) i ponow-
nego przyjęcia do wspólnoty. W średniowieczu, od momentu wprowadzenia obo-
wiązku spowiedzi powszechnej, powiernik duchowy stał się potężnym narzędziem 
sprawowania władzy pastoralnej, będąc tym, „który otwiera i zamyka bramy raju”48. 
Metody uzyskiwania wyznań grzechów zostały opisane w liczącej tysiące stronic 
literaturze kościelnej: w różnego rodzaju summach spowiedniczych, „podręcznikach 
dla spowiedników”, rozprawach kazuistycznych, listach duszpasterskich itd. 
Praktyki konfesyjne przyczyniły się do utwierdzenia władzy Kościoła nad wiernymi 
poprzez produkcję „nadpoczucia winy” – wyolbrzymiającego „wymiar grzechu w sto-
sunku do wymiaru wybaczenia”49 i związanych z nimi afektów: wstydu i lęku. 
Średniowieczni bohaterowie opowieści Andrzejewskiego zostali wyposażeni w świa-
domość charakterystyczną dla drugiej połowy XX wieku, świadomość postpsycho-
analityczną, co przejawia się, m.in., w ich sposobie myślenia o seksualności. 
Dlatego obce są im dylematy Ewy Pobratyńskiej z Dziejów grzechu Stefana Żerom-

45 Zob. M. F o u c a u l t, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France 1977–
1978. Przeł. M. H e r e r. Wyd. oprac. M. S e n e l l a r t, pod kier. F. E w a l d a, A. F o n t a n y. 
Warszawa 2010, s. 143 n. 

46 Ibidem, s. 168. Ślady etymologii wiążącej pasterstwo z powinnością duchowego przewodnictwa 
zachowały się w angielskim słowie „pastor”. 

47 M. F o u c a u l t, Rządzenie żywymi. Wykłady w Collège de France 1979–1980. Przeł. M. H e r e r. 
Wyd. oprac. M. S e n e l l a r t, pod kier. F. E w a l d a, A. F o n t a n y. Warszawa 2014, s. 120. 

48 J. D e l u m e a u, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w. Przeł. A. S z y-
m a n o w s k i. Warszawa 1994, s. 8. Z retoryką tą spotykamy się także później. Zob. J. D e l u m e a u, 
Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi. Przeł. M. O c h a b. Gdańsk 1997, s. 28–29. Podkreśl. 
W. F. 

49 D e l u m e a u, Grzech i strach, s. 9.
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skiego, dla której jeszcze na początku stulecia spowiedź była traumą. Wręcz prze-
ciwnie, mówienie o seksie, tzn. wytwarzanie prawdy o sobie w ramach tego specy-
ficznego reżimu, jakim jest spowiedź, przychodzi im z nadzwyczajną łatwością. 
Tylko Maud plącze się język, pozostali nie przerywają wyznań chwilami milczenia 
ani nie odczuwają skrupułów nawet wówczas, kiedy mówią o pożądaniu homose- 
ksualnym, stanowiącym w średniowieczu jedno z najgorszych wykroczeń przeciw-
ko szóstemu przykazaniu50:

W Bramach raju [...] spowiadające się (w szerokim, również pozareligijnym sensie, a więc po prostu 
wyznające) głosy to właściwie gotowe protokoły, zeznania wykradzione z konfesjonału (resp. kanapki 
psychoanalityka). [...]

Zasadniczo jednak to, co ma być wyjawione, istnieje w gotowej formie, jest najzupełniej jawne. 
[N 65–66]

Powiązanie instytucji spowiedzi z nakazem mówienia o seksie, a w konsekwen-
cji – wytwarzania prawdy o osobie, stanowi jeden z istotnych wątków rozważań 
Foucaulta nad przednowoczesnymi sposobami rządzenia zbiorowością ludzką. 
Poruszał on tę kwestię wielokrotnie, m.in. w Historii seksualności, podczas wykła-
dów w Collège de France z lat 1977–1978 i w Louvain. Jego zdaniem, w przypadku 
konfesji chrześcijańskiej stawka gry była identyczna jak w zarządzaniu populacją 
przez instytucje państwowe: od XIX wieku chodziło o identyfikację, ujarzmienie 
i upodmiotowienie.

Trop ten podjął wcześniej Nowacki, który potraktował go jako pułapkę inter-
pretacyjną, sidła zastawione przez nadrzędną instancję narratorską. Warto go 
jednak przemyśleć ponownie w kontekście funkcji, jaką w obrębie specyficznej 
sytuacji wypowiedzeniowej w Bramach raju pełni powiernik młodzieńczych wyznań. 
Wraz z upływem czasu powieściowego okazuje się, że nie ma różnicy między nim 
a małoletnimi uczestnikami, którzy według kryteriów chrześcijańskich jawią się 
jako zatwardziali grzesznicy. Autorytet władzy pastoralnej zostaje najpierw zane-
gowany poprzez zniesienie różnic między duchownym a penitentami – czytelnik 
dowiaduje się, że zakonnik to istota równie seksualna, cielesna jak uczestnicy 
krucjaty. Oto jego słowa: 

ja, któremu nie jest obcy żaden grzech i który znam do ostatniego tchu wszelkie zabłąkanie, [...] znam 
równie dobrze dno ciemnych przepaści, jak urojone blaski tęsknot [...]. [A 160]

sam pełen mrocznych pragnień, w tym tylko celu stanąłem naprzeciw pochodowi młodości, aby siebie 
w wyznaniach odnaleźć i siebie cudzymi pragnieniami jeszcze raz, i może już ostatni raz, przywołać do 
stanu radosnego oddania [...]. [A 220]

Udział duchownego wynika z fascynacji młodością podszytej seksualnym pra-
gnieniem. Jako pierwszy podobieństwo zakonnika do towarzyszy Jakuba podkreślił 

50 Zob. G. R i t z, Jerzy Andrzejewski: maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści. W: Nić w la-
biryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przeł. 
B. D r ą g, A. K o p a c k i, M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa 2002, s. 227 (przeł. A. K o p a c k i): 
„Andrzejewski po raz pierwszy opowiada tu o pożądaniu homoseksualnym, nie uciekając się do 
sublimacji czy kamuflażu, i przedstawia je, co zaskakujące, jako analogiczne do pożądania innych 
młodych – jako część tego, co naturalne”. 
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autor „Ja” nieuniknionego, polemizując z Ritzem, który lokował minorytę „poza 
pożądaniem”. Nowacki ripostował: 

Mnich wyraźnie używa młodości jako afrodyzjaku, ma nadzieję wprowadzić swoje ciało w radosne 
podniecenie (młodzi mają go odmłodzić, tzn. zrewitalizować i zerotyzować). [N 128]

W kontekście chrześcijańskiego „rządu dusz” spostrzeżenie to nie wyczerpuje 
jednak znaczeniowego potencjału postaci zakonnika. I nie dajmy się zwieść skrom-
ności franciszkańskiego powołania, które tłumaczy udział mnicha w przed- 
sięwzięciu dalekim od blichtru krucjat rycerskich, ani litotom charakterystycznym 
dla jego monologów wewnętrznych. Członkowie zakonów żebraczych, będąc wędrow-
nymi kaznodziejami i spowiednikami, pełnili ważną funkcję w obrębie średniowiecz-
nego „duszpasterstwa strachu”51. Zakonnik jest więc nie tyle ogólną figurą tego, 
przed którym wyznaje się winy i któremu powierza się rzeczy wstydliwe lub sekret-
ne (psychoanalityka, sekretarza partii, oficera śledczego), ile ucieleśnieniem pewne-
go rodzaju dominacji. Uległość bohatera wobec podszeptów ciała i jego „ocieractwo” 
(N 128) jedynie osłabiają moc tej władzy, ale jej całkowicie nie przekreślają. Istotność 
mnicha dla nastoletnich krzyżowców tłumaczy się tym, iż tylko on, jako reprezentant 
Kościoła, może im udzielić rozgrzeszenia. Dowodzi tego chociażby fragment, w któ-
rym Aleksy zmusza do spowiedzi opierającą się Blankę: „zatłukę cię jak sukę, jeże-
li się nie wyspowiadasz i nie dostaniesz rozgrzeszenia, kłam, ale bądź taka jak 
wszyscy [...]” (A 183).

W finale opowieści franciszkanin dobrowolnie zgadza się na bycie wdeptanym 
w ziemię przez idących pueri. Jak rozumieć jego śmierć? Czy poniósł ją jako przed-
stawiciel władzy kościelnej, duchowy przewodnik „stada”, czy też jako starzec 
bezradny wobec impetu młodości? Małgorzata Czermińska słusznie zwróciła uwa-
gę na konieczność połączenia problematyki Bram raju z Ładem serca52. Związki 
między tymi utworami polegają przede wszystkim na tym, iż obaj duchowni po-
strzegają kwestie wiary jako rzecz zadaną, swoistą work in progress. Równocześnie 
nieustannie towarzyszy im zwątpienie, co dotyczy kwestii religijnych w całej twór-
czości Andrzejewskiego, który pisał w powieści z 1937 roku: „Oto odważył się za-
pomnieć, że jego słowa są jedynie bełkotem słabego człowieka i nie mogą posiadać 
nadprzyrodzonej mocy otwierania serc”53. Zdanie związane z księdzem Siecheniem 
jest adekwatne także wobec średniowiecznego zakonnika, wahającego się między 
powołaniem a podszeptami ciała. Ostatecznie jednak minoryta, choć niesłyszany 
przez gromadę, obdarzy wszystkich rozgrzeszeniem: „Decyzja odmowy [danej Ja-
kubowi] tonie [...] w akcie wszechogarniającego miłosierdzia”54. Warto też dodać, 
iż opis ostatnich chwil mnicha skłania ku analogii do męki Chrystusa, jakby pa-
sterz-duchowny chciał pójść w ślady Dobrego Pasterza („rozkrzyżowane ramiona”, 
„gęstniejące ciemności”, przebaczenie udzielone „grzesznikom” áA 237ñ). Zdaniem 

51 D e l u m e a u, Grzech i strach, s. 470 n.
52 M. C z e r m i ń s k a, Dzieci i utopia [głos w dyskusji]. W zb.: Dzieci, s. 206. 
53 J. A n d r z e j e w s k i, Ład serca. Warszawa 1957, s. 30. Pierwszą powojenną edycją tej powieści 

katolickiej było wydanie z 1946 roku nakładem firmy Gebethnera i Wolffa. Kolejne ukazało się 
dopiero po epizodzie socrealistycznym, w 1957 roku, a więc tylko dwa lata przed publikacją Bram 
raju. 

54 W. M a c i ą g, wstęp w: A LXX. 

I-6.indd   115 2016-03-12   16:26:36



ROZPRAWY I ARTYKUŁY116

autora Historii seksualności, to „godząc się na własną śmierć za innych, duszpasterz 
dostępuje zbawienia”55. W miejscu rozczarowania kłamliwością „niewiniątek” po-
jawia się inna postawa: mnich od początkowego złudzenia, „fałszywej świadomości” 
dotyczącej natury wędrówki pueri („religijne rozmarzenie”), poprzez niechcianą 
wiedzę o jej erotycznym podłożu, dochodzi do wybaczenia wszystkim winnym. Du-
chowny bierze w ten sposób radykalną odpowiedzialność za wspólnotę. To poczucie 
zobowiązania nie wynika z nieświadomości, ale wręcz przeciwnie – opiera się na 
akceptacji miłosnego, czysto ludzkiego podłoża wyprawy. Mnich, dzielący począt-
kowo wraz z hrabią Ludwikiem złudzenia o dziecięcej niewinności, w czasie spo-
wiedzi zyskuje gorzką wiedzę, która jednak finalnie nie powoduje jego odrazy czy 
nie skłania go do odejścia. Tak właśnie minoryta o f i a r o w u j e  s i ę  uczestnikom 
krucjaty.

Tak więc co najmniej z trzech względów spowiednik staje się w narracji z ro- 
ku 1960 postacią kluczową. Po pierwsze, jako reprezentant władzy kościelnej mo-
deluje w pewnej mierze kształt wypowiedzi młodocianych bohaterów. Po drugie, 
jako słuchacz intymnych wyznań nadaje formę ich tożsamościom, wydobywając 
jednostkowe prawdy z niezróżnicowanego strumienia pożądania. Implikowana przez 
spowiedź konieczność wygłoszenia całej prawdy zmusza bowiem towarzyszy Jaku-
ba do zwerbalizowania własnej istoty: „pierwszy raz w życiu będę myśleć na głos 
– pomyślał Aleksy [...]” (A 191). Po trzecie, jednocześnie jako człowiek rządzony 
pożądaniem i jako kapłan składa z siebie ofiarę, pozwalając na anihilację swojego 
ciała i dowodząc pełnego oddania, które wymyka się definiowaniu w kategoriach 
erotycznych. I właśnie to idea ofiary, a nie wyłącznie uleganie pokusom ciała łączy 
go w ostatecznym rozrachunku z dużo od niego młodszymi krzyżowcami. Jak udo-
wodnił Coste, tym, co „popycha bohaterów ku finałowi, ku zatracie, jest bardziej 
ofiara niż uwiedzenie”. Chodzi bowiem o pójście „za tym lub tą, która nie chce 
podążać za wami”, o oddanie się „ciałem i majątkiem temu, który nawet tego od 
was nie żąda”, a ofiara staje się „równoczesnym zniesieniem [abolition], uniewin-
nieniem [absolution] oraz wyniesieniem [exaltation] bycia i sensu w narastającej 
próżni wydatkowanych słów i popędów” (C 347).

W kategoriach ofiary można rozumieć wszystkie wzajemne relacje bohaterów: 
Maud kocha Jakuba, dlatego rzuca wszystko, by za nim pójść; Robert kocha Maud, 
dlatego rzuca wszystko, by za nią pójść; Blanka też kocha Jakuba (sypiając z Me-
lissenem) i dlatego bierze udział w wyprawie; Aleksy również kocha Jakuba56, itd. 
Tej logice został także podporządkowany związek młodego Greka z hrabią Ludwi-
kiem. David Halperin, przedstawiając genealogię homoseksualizmu, wyróżnił kilka 
historycznych modeli relacji między mężczyznami, które w procesie kumulacji 
i przekształceń ukonstytuowały współczesny sposób rozumienia pojęcia. Jednym 
z nich była pederastia („aktywna” sodomia) zakładająca podział ról seksualnych ze 

55 F o u c a u l t, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, s. 183. 
56 Zob. J. F a l k o w s k i, Próg milczenia. O homoseksualizmie w twórczości Jerzego Andrzejewskiego. 

„Krzywe Koło Literatury” 1991, nr 7, s. 2: „kocha Jakuba również Aleksy Melissen, wychowanek, 
przybrany syn i spadkobierca Ludwika z Vendôme. Kocha go miłością doskonałą, bo łączącą 
pierwiastek zmysłowy i pierwiastek duchowy, bo wzbogaconą o ojcowską niemal opiekuńczość 
i troskę”. 
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względu na hierarchię wieku i władzy. Właśnie ona określa stosunki Ludwika (wy-
chowawcy) i Aleksego (wychowanka, pięknego efeba): 

Widzimy tutaj seks jako hierarchię, nie jako wzajemność, seks jako coś, co ktoś robi komuś inne-
mu, a nie jako wspólne poszukiwanie przyjemności albo czysto osobiste, prywatne doświadczenie, 
w którym gubią się lub znikają tożsamości społeczne oparte na wieku albo statusie57. 

Związek dojrzałego mężczyzny z chłopcem, odgrywającym rolę pasywną, nie 
oznaczał jego zniewieściałości. Aleksy w trakcie spowiedzi definiuje się jako męż-
czyzna, ceniący wojnę i zmagania fizyczne: 

w zapasach, jakie urządzaliśmy, ja zawsze moich towarzyszy pokonywałem, lubiłem te zapasy, nagość 
rozgrzanych ciał i moją siłę, a potem odpoczynek na niskich łożach [...]. [A 199]

Co istotne, jego przyzwolenie na nierówną dystrybucję rozkoszy (to hrabia jest 
bowiem stroną dominującą) nie wynika z nadziei na nagrodę lub przyszłe przywi-
leje, ale z miłości, pragnienia poświęcenia. Melissen, mimo wiedzy na temat zbrod-
niczości hrabiego, oddaje się mu bez reszty. Wkrótce wszakże dostrzega, że pan na 
Chartres i Blois go nie kocha, a jedynie wykorzystuje, by osiągnąć rozkosz: „wie-
działem, że prócz mnie szukał innych ciał i miał je [...]” (A 202). 

Profanacje

Tym, co umożliwia w pełni sproblematyzowanie związków Bram raju z obszernym 
zbiorem tekstów kultury sakralizujących krucjatę, jest, jak sądzę, Agambenowska 
teoria profanacji. Zdaniem autora Czasu, który zostaje, profanowanie stanowi re-
stytucję rzeczy znajdujących się poza sferą codziennej praxis, „ponowne przekaza-
nie ich ludziom do swobodnego użytku”58. Młodociani krzyżowcy, głównie dzięki 
podaniom średniowiecznym, stali się figurą niewinności i czystości, swoistymi 
dziećmi Bożymi pozbawionymi materialności i zakorzenienia w konkrecie histo-
rycznym, egzystującymi w europejskiej pamięci zbiorowej na zasadzie wyblakłych 
rycin z zapomnianego, zbutwiałego kodeksu. Ofiara z życia, jaką – zgodnie ze 
średniowiecznymi kronikami – mieli złożyć, stała się warunkiem wstępnym ich 
sakralizacji. Historia krucjaty napisana przez Andrzejewskiego dopiero w konfron-
tacji z wersjami wydarzeń obowiązującymi w kulturze ukazuje swój profanacyjny 
wymiar. To przede wszystkim historia ciał, ciał pożądających i uwikłanych w mrocz-
ną erotykę, która w wersji homoerotycznej (relacja Ludwika z Aleksym i Jakubem) 
staje się wehikułem przedsięwzięcia. Tak więc dezaktywacja przeszłego, obarczo-
nego balastem sakralności użycia pozwala wpisać powieść w ogólną, właściwą 
twórczości autora Bram raju koncepcję historii, gdzie proces dziejowy stanowi sumę 

57 D. H a l p e r i n, Jak uprawiać historię męskiego homoseksualizmu? W zb.: Teorie wywrotowe. 
Antologia przekładów. Red. nauk. A. G a j e w s k a. Poznań 2012, s. 623 (przeł. J. B e d n a r e k). 
Zob. też Ś 243: „Ten homoerotyczny [tj. pederastyczny] kod stanowi dla Andrzejewskiego mniej czy 
bardziej świadomy (i z pewnością twórczo rozwijany) punkt odniesienia”.

58 G. A g a m b e n, Profanacje. Przeł., wstęp M. K w a t e r k o. Warszawa 2006, s. 93. 
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jednostkowych egoizmów i pragnień59, a równocześnie otworzyć temat krucjaty na 
nowe zastosowania.

W powieści Schwoba krucjata dzieci nie ma konkretnego przywódcy ani inicja-
tora, co wynika z wyboru określonego źródła historycznego – wersji de Stade’a, 
który nazwał ją „bezgłową” („sine rectore, sine duce”): „Pozostaje to w zgodzie z na-
ciskiem na [jej] spontaniczność, nieuchronność, jak i wyższą lub losową, w każdym 
razie tajemniczą przyczynę” (C 342–343). Inaczej jest u Andrzejewskiego, gdzie 
wielokrotnie akcentowana przez badaczy umowność średniowiecznego kostiumu 
nie oznacza definitywnego braku informacji historiograficznych o krucjacie. Na 
pewno w 1212 roku nie mogła mieć miejsca powszechna spowiedź uszna, ponieważ 
została ona ustanowiona dopiero trzy lata później, przez Sobór Laterański IV. Jakub, 
o którym Coste pisał jako o „pustym centrum”, oplecionym „złożonym łańcuchem 
relacji i substytucji uczuciowych i seksualnych” (C 347), stanowi jednak niewąt-
pliwie odległe nawiązanie do Stefana, faktycznego przywódcy przedsięwzięcia, 
i zebranej wokół niego grupy pasterzy z rozpłomienionego religijną żarliwością 
okręgu Chartrain (D 92–103): 

już piąta niedziela mijała od owej przedwieczornej godziny, kiedy Jakub z Cloyes [...] opuścił był swój 
samotny szałas ponad pastwiskami należącymi do wsi Cloyes i powiedział do czternastu pasterzy i pa-
sterek w Cloyes: objawił mi Bóg wszechmogący, aby wobec bezdusznej ślepoty królów, książąt i rycerzy 
dzieci chrześcijańskie okazały łaskę i miłosierdzie dla miasta Jerozolimy, które jest w rękach pogańskich 
Turków, ponieważ ponad wszelkie potęgi na ziemi i na morzu ufna wiara oraz niewinność dzieci naj-
większych dzieł może dokonać, w czternaścioro wyruszyli w tę noc wiosenną, pełną bicia dzwonów 
i płaczu opuszczanych matek, lecz teraz, gdy weszli w puszczę i od trzech dni trwał czas powszechnej 
spowiedzi, oczyszczającej z wszelkich grzechów i przewinień, było ich wiele ponad tysiąc [...]. [A 159–160]

Agamben zauważył: 

Religię można zdefiniować jako to, co przenosi rzeczy, miejsca, zwierzęta lub osoby ze sfery ludz-
kiego użytkowania w inną, wydzieloną sferę. Religia nie może istnieć bez separacji, co więcej, każda 
separacja jest w swej istocie religijna60. 

Opowieści protagonistów Bram raju, koncentrujące się na pięknym, niewinnym 
młodzieńcu, szczególnie zaś relacje najbardziej naiwnych z nich – Roberta i Maud, 
budują wokół Jakuba aurę sakralności, oddzielając go od pozostałych. Jakub, 
„chroniony przez Boga” (hebrajskie Jaaqob), ma wszelkie zadatki na wysłannika 
Mesjasza. Bohater został jako niemowlę znaleziony pod kościołem podczas burzy. 
Fakt ten w powiązaniu z odnotowanymi przez średniowiecznych kronikarzy ocze-
kiwaniami pueri, iż przywódca (Stefan, Mikołaj z Kolonii) dokona cudu, umożliwia-
jącego krzyżowcom przejście przez morze suchą stopą, pozwala Jakuba zestawić 

59 Zob. T. U m e r l e, Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego – próba interpretacji postsekularnej. 
„FA-art” 2013, nr 1/2, s. 52: „Choć profanacja w rozumieniu Agambena prowadzić ma do zaska-
kujących zastosowań zsakralizowanych przedmiotów czy języków, to nie ma ona charakteru Wy-
darzenia, gwałtownej destrukcji czy negacji sacrum. Polega raczej na otwarciu »profanicznego 
porządku« w miejsce sacrum »zneutralizowanego«. [...] W tym sensie profanacja nie jest deklara-
tywnie wyrażonym odrzuceniem sacrum – ale na przykład wyzwaniem dla czytelnika, apelem 
o neutralizację religijnej tradycji i otwarcie się na ludzką, sprofanowaną interpretację, dla której 
religijne sensy przestają mieć znaczenie pierwszorzędne”. 

60 A g a m b e n, Profanacje, s. 94. 
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z Mojżeszem – prawodawcą religii nazywanej do dnia dzisiejszego mojżeszową61. 
Bohater, wychowywany przez ojca Maud, dorastał z innymi dziećmi we wsi, ale się 
wobec nich dystansował. Wydawał się jakby „nie z tego świata”, wpatrzony w inną, 
ponadzmysłową, rzeczywistość. To wyłączenie Jakuba ze sfery profanum było 
szczególnie mocno podkreślane w trakcie spowiedzi przez jego przybraną siostrę: 
„on, wybrany przez Boga dla wielkich celów, należy do wszystkich dzieci [...]” (A 168). 
Dlatego właśnie młodzieniec odrzucił zaloty rozpustnej Blanki. Sama Maud w trak-
cie rozmowy z minorytą akcentowała głównie własną winę, postrzegając miłość, 
która popchnęła ją do wsparcia krucjaty, jako grzech śmiertelny. Jakub dzięki 
swojej rzekomej charyzmie stał się przywódcą pasterzy, co nie jest bez związku 
z ideą pastoralności. Wyjątkowość bohatera podkreśla uroda fizyczna, fascynująca 
pozostałych. Paradoksalnie, jej największym piewcą był Robert: 

wszyscy kochaliśmy go [tj. Jakuba], bo był bardzo piękny, i kiedy się uśmiechał tym swoim trochę 
nieśmiałym, a trochę kuszącym uśmiechem albo kiedy mówił urzekając nas łagodnym i melodyjnym 
brzmieniem swego głosu, nie mogliśmy go nie kochać [...]. [A 175]

Błoński stwierdzał w Odmarszu: „młody pasterz jest tym cudownym i zagad-
kowym efebem, jakiego łatwo znaleźć w homoseksualnej mitologii od Platona do 
Gide’a”62. Jakub jest jednak również postacią, w której kumulują się oczekiwania 
religijne63. Podwójność ta ma też sens profanatyczny, ponieważ w momencie, kiedy 
jego objawienie się, wiążące się z porządkiem sacrum, okazuje się skłamane, pozo-
staje wyłącznie ciało, w mniej lub bardziej zawoalowany sposób budzące pożądanie. 
Warto wszakże pamiętać, że w świecie Andrzejewskiego młodość była wartością, 
a zatem profanacja nie tyle destruuje porządek sakralny, ile wprowadza możliwość 
innego, świeckiego odczytania wydarzenia.

Już dzięki spowiedzi Maud wiadomym staje się, iż charyzma Jakuba okazała 
się zbyt słaba, by porwać za sobą nawet nieliczną grupę pasterzy. Agnieszka Gaw-
ron w relacji przywódcy krucjaty z przybraną siostrą zauważyła analogię do wątku 
Eustacjusza i Allys z Krucjaty dziecięcej. Mała bohaterka utworu Schwoba, podob-
nie jak inne dzieci, była jednak całkowicie aseksualna, a jej miłość do towarzysza 
powinno się rozpatrywać raczej w kategoriach chrześcijańskiej agape niż świeckie-
go Erosa. Tymczasem miłość Maud, która w decydującym momencie wsparła Ja-
kuba, miała charakter zmysłowy: „jest w całym moim ciele, w moich ustach, dłoniach 
i oczach [...]” (A 164). Dziewczyna, idealizując niedostępnego kochanka, postrzega 
go w fantazjach jako istotę Boską, Serafitę64: „zawsze mogłam się do niego modlić 

61 Zob. D 135: „Chrześcijańscy interpretatorzy symboliki utrzymują, iż krzyż tau był symbolem exo-
dusu dzieci Izraela z Egiptu. [...] Dla nadreńskich pueri znak ten miał tę samą właściwość. Ponie-
waż zbliżała się chwila, w której mieli [oni] podjąć próbę powtórzenia dramatycznej wędrówki 
starożytnych Izraelitów przez Morze Czerwone, krzyż tau miał ich uchronić przed pochłonięciem 
przez morskie odmęty. Chronieni przez ten krzyż, pueri – nowe Dzieci Izraela, przygotowywali się 
do swego exodusu. Wiódł ich nowy Mojżesz, Mikołaj z Kolonii”.

62 J. B ł o ń s k i, Odmarsz. Kraków 1978, s. 253. 
63 Zob. J a n i o n, Krucjata niewiniątek?, s. 202: „boski chłopiec, efeb-zbawiciel [...]”.
64 Bodaj żaden ze znanych mi interpretatorów powieści Andrzejewskiego nie zwrócił uwagi na fizycz-

ną androginiczność Jakuba, czyniącą go atrakcyjnym seksualnie zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn. 

I-6.indd   119 2016-03-12   16:26:36



ROZPRAWY I ARTYKUŁY120

jak do nieba [...]”, „ujrzała go pobladłym ową czystą i natchnioną bladością, która 
wydaje się odbiciem szczególnej jasności wewnętrznej [...]” (A 167). W powieści 
Andrzejewskiego sfery sacrum i profanum często się mieszają, wchodząc w zaska-
kujące związki. Zakochany w córce kowala Robert, opisujący jej przemowę, prze-
konującą pozostałych pasterzy do idei krucjaty, nadaje dziewczynie atrybuty 
świętości: jak twierdzi, Maud miała wówczas „twarz świętej”, oczy zaś – wypełnione 
„światłem, którego i blask, i głębia wydawały się nieziemskimi [...]” (A 177).

Inną postacią historyczną, w powieści poddaną znaczącej transformacji, której 
istotę jeszcze przeanalizuję, jest hrabia Ludwik – zabójca rodziców Aleksego Melis-
sena, uczestnik zdobycia Konstantynopola, później zaś właściwy, „zagrobowy” ini-
cjator krucjaty dziecięcej lub, by posłużyć się metaforą autorki Krucjaty niewinią- 
tek?, wampir zapoczątkowujący łańcuch ukąszeń „erotyczno-ideologicznych” (ciąg 
substytucji), które doprowadziły do wyprawy65. Targany wyrzutami sumienia ry- 
cerz, a jednocześnie uwodzący greckiego wychowanka homoseksualista jest posta-
cią szalenie ambiwalentną. Imię bohatera, jego związki z Blois i Chartres, gdzie, 
powodowany poczuciem winy, ufundował słynną katedrę, oraz udział w krucjacie 
z 1202 roku, ewokują postać historyczną – jednego z przywódców czwartej wyprawy 
krzyżowej, księcia Nikei z nadania cesarza Baldwina. Wbrew wersji Andrzejewskie-
go ciężko chory hrabia, przedstawiany w tekstach źródłowych jako chrześcijański 
rycerz bez skazy, nie uczestniczył w złupieniu stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego. 
Natomiast brał udział „w walkach z Kumanami [Połowcami] o Adrianopol w roku 
1205, w trakcie których wpadł w zasadzkę” i zginął, odmówiwszy ucieczki (D 67).

Wywrotowość powieści została niedawno rozpoznana przez Wojciecha Śmieję, 
który za amerykańskim badaczem problematyki queer odniósł się przede wszystkim 
do ogólnego modelu zachodniego, nowoczesnego społeczeństwa: 

Oderwany od politycznych uzasadnień lat odwilży sens Bram raju jest głęboko antypolityczny, bo, 
przywołam tu koncepcję Lee Edelmana wyrażoną w jego głośnej książce No Future. Queer Theory and 
the Death Drive, siły polityczne działają w imię przyszłości, której inkarnacją jest Dziecko. Dziecko 
niebędące, rzecz jasna, jakimś konkretnym dzieckiem, ale figurą, pozycją Dziecka, które „stało się dla 
nas w końcu uosobieniem telosu porządku społecznego i tym, dla którego należy ów porządek społecz-
ny nieustannie pielęgnować”. Kultura zachodnia jest organizowana przez dogmat „reproduktywnego 
futuryzmu”, który skupia się na fantazmatycznym „dobru dziecka” i jego ochronie. W Bramach raju 
pożądanie Ludwika, absolutnie i w dwójnasób niereprodukcyjne (poprzez incest i homoerotyzm) [...] 
nakierowane jest na rozbicie wewnętrznego porządku świata, w którym się zrodziło, na zniszczenie 
Dziecka. [Ś 311–312]

Moim zdaniem, na gruzach rodziny, której gwarantem trwałości jest dobro 
dziecka, powieść ustanawia wszakże nowy rodzaj więzi społecznej: wspólnoty opar-
tej na wzajemnym poświęceniu, sumie jednostkowych ofiar66. Noc, w którą podą-
żają uczestnicy krucjaty, odnosi się do historycznego niepowodzenia wyprawy, do 

65 J a n i o n, Krucjata niewiniątek?, s. 201. 
66 Z kolei fizyczna bliskość hrabiego z Melissenem, zdaniem Ś m i e i  (Ś 312), przypomina relację 

pedofila z ofiarą („seks z dzieckiem sprawia, że przestaje ono być dzieckiem”). Warto jednak pamiętać, 
iż protagoniści utworu Andrzejewskiego nie są kilkulatkami, jak chociażby bohaterowie Schwoba. 
Robert ma 15 lat, Aleksy – 16, a pozostali towarzysze Jakuba to zapewne ich rówieśnicy. Młody 
Grek wyszedł już zatem ze ściśle rozumianego wieku dziecięcego i jest „młodzieńcem” – zgodnie ze 
znaczeniem, jakie nadawała temu słowu grecka kultura pederastyczna.
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finalnej katastrofy. Podążają wszakże razem, zjednoczeni lojalnością i oddaniem. 
Właśnie w związku z tymi wartościami dochodzi, m.in., do zatarcia różnic między 
bohaterami o odmiennym statusie społecznym – już na samym początku marszu 
Aleksy zabija wspaniałego rumaka, by iść pieszo obok innych, później zaś nakłada 
na ramiona Jakuba czerwony płaszcz – oznakę własnego rycerskiego statusu, jaki 
odrzuca. W porządku sakralnym, mesjańskim gesty te mogłyby być rozumiane jako 
wyrzeczenie się jednostkowej tożsamości motywowane powołaniem. Tutaj mieszczą 
się jednak w porządku profanowania, nietożsamego z degradacją, co należy zaak-
centować. Ten sam płaszcz, na którym Aleksy współżył seksualnie z Blanką, staje 
się darem, oznaką czułości i troski.

Włoski filozof, piszący o izolowaniu funkcji fizjologicznych jako pierwotnej for-
mie rozdzielenia, pominął złączone z nimi konotacje seksualne, jakie, wiążąc się 
z brudem i skalaniem, często występują w dyskursie o homoseksualności, co od-
notował Leo Bersani67. Represjonowanie homoseksualizmu w kulturze, szczególnie 
zaś tabu dotyczące seksu analnego „odmieńców”, wiąże się w utworze z charakte-
rystyczną ekonomią języka. W powieści istnieje wyraźna różnica między określe-
niami seksu homo- i heteroseksualnego, która jest adekwatna do poziomu repre-
syjności kulturowej68. W przypadku pierwszego „ramiona” i „objęcia” pseudonimu-
ją czynności, które w opisach kopulacji Aleksego z Blanką zostają wyrażone 
znacznie szczegółowiej: „przywykła przyjmować jego męskość gwałtowną i uporczy-
wą [...]” (A 183); „wchodzi we mnie gwałtownie, ale potem przebywa we mnie tak 
długo, jak to jest moją i jego potrzebą [...]” (A 181); „gdy staje się noc, biorąc co noc 
tę dziwkę i biorąc ją i sobie, i jej zadając długą rozkosz, myślę nie o niej, lecz o Ja-
kubie [...]” (A 192). Andrzejewski używa też całego arsenału dostępnych środków, 
by uwznioślić quasi-kazirodczy seks hrabiego z wychowankiem, zacierając poten-
cjalne sensy (również dosłownej) „nieczystości” tego aktu. W tym celu sięga wręcz 
po toposy modernistycznej wyobraźni homoerotycznej (motyw przekleństwa ciążą-
cego nad inwertytami, miłość, „która nie zna swojego imienia”) czy parafrazuje 
Ewangelię – homoseksualna, mroczna miłość objawia się „w ciele i w słowie” (A 163). 
Ludwikowi w momencie zbliżenia z Aleksym towarzyszy poczucie grzechu, wyma-
zującego jego wcześniejsze próby zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione w trak-
cie zdobycia Konstantynopola. Pożądanie okazuje się silniejsze od rycerskiego 
ślubowania. Symboliczne odrzucenie funkcji ojcowskiej przez hrabiego przenosi ich 
obu poza obręb (heteroseksualnej) wspólnoty Kościoła: 

dobrowolnie zamykam przed sobą bramy dalekiej Jerozolimy, ponieważ ponad wszystko, co we mnie 
istnieje, silniejsza jest moja ciemna miłość do ciebie [tj. Aleksego], który miałeś być moim synem i spad-
kobiercą, a którego od dawna pożądam jak kochanka. [A 201–202]

Ludwik podczas frenetycznej nocy nie tylko uśmiercił biologicznych rodziców 

67 L. B e r s a n i, Czy odbytnica jest grobem? W zb.: Teorie wywrotowe (przeł. M. A. P e l c z a r). 
68 Homoseksualne pragnienie, o czym pisał autor Nici w labiryncie pożądania (zob. przypis 50), zostało 

w powieści bezpośrednio stematyzowane. Inaczej jednak jest z męsko-męską rozkoszą, której 
Andrzejewski ze względów obyczajowych nie mógł dokładniej zwerbalizować. Dlatego równie istotne 
(a może nawet istotniejsze) stają się „tajne znaki kodu gender” czy symptomy „niewypowiadalnego 
pożądania” (G. R i t z, Niewypowiadalne pożądalne pożądanie a poetyka narracji. „Teksty Drugie” 
1997, nr 3, s. 55 áprzeł. A. K o p a c k iñ). 
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Melissena, ale również, „podważając prawo królewskie” (Ś 310), zrzekł się – na rzecz 
pożądania – prawa do bycia jego ojcem, w sobie samym zabił ojca. W związku z mi-
łością do niego Aleksy wcześniej dokonał symbolicznego mordu na innej figurze 
ojcowskiej – starym, bizantyjskim piastunie, który, ujawniając prawdę o wydarze-
niach z 1204 roku, zobowiązał go do zemsty. Pochód francuskiego rycerza znaczą 
więc trupy ojców, nieskończona zaś otwartość powieści pozwala na utożsamienie 
go z mroczną energią rozkoszy pozareprodukcyjnej (teza Śmiei).

Można także rozumieć tę kreację nieco inaczej. Paradoksem jest, iż ten anioł 
zagłady seksualnej obudził w Jakubie uczucia... synowskie. Przywódca pasterzy 
w trakcie bezgrzesznej nocy spędzonej z panem na Blois i Chartres oczekiwał bo-
wiem od niego ojcowskich gestów: 

panie, nigdy nie miałem ojca, wtedy długo milczał i wreszcie, nie uczyniwszy żadnego ruchu, aby mnie 
objąć jak syna, a czego pragnąłem wszystkimi moimi pragnieniami [...]. [A 231] 

Niespełniona nadzieja młodego pasterza-poddanego nie polega wyłącznie na 
żądaniu uznania („usynowienia”) przez senioralnego zwierzchnika. Chodzi raczej 
o realną bliskość z rodzicem, którego – jako podrzutek – nigdy nie poznał. Nieczy-
sty dotyk hrabiego – homoseksualnego kusiciela, zniósłby jednak różnicę między 
Jakubem a Melissenem. Inaczej mówiąc, pasterz właśnie dzięki swojej niewinności 
staje się depozytariuszem idei, której fantazmatyczny ojciec nie mógł powierzyć 
skalanemu Aleksemu. I właśnie w imię (Boga) Ojca chłopak ucieknie się do bluź-
nierczego kłamstwa.

Układ zależności dodatkowo komplikuje odczuwane przez „męskiego” Melisse-
na pożądanie ciała „kobiecego” Jakuba. Opozycja aktywności i pasywności wystę-
puje zresztą w wyznaniu Aleksego, gdzie pojawia się fikcyjny scenariusz zdomino-
wania pasterza przez pana na Chartres i Blois. Nakłada się on na opis pierwszego 
stosunku seksualnego z Blanką, który ma miejsce równolegle do wizyty Ludwika 
w szałasie Jakuba. Ciało dziewczyny staje się substytutem fizycznej bliskości z czy-
stym, „dziewiczym” Jakubem: „stanąłem nad nią, myśląc: tu oto przed tobą leży 
Jakub, pośpiesz się, ponieważ za chwilę Jakub przestanie być Jakubem [...]” (A 209). 
Co więcej, Melissen do końca nie zdaje sobie sprawy, iż pasterz nie został uwie-
dziony przez rycerza. Równie fragmentaryczna, ograniczona wyłącznie do własnej 
prawdy, wiedza cechuje innych protagonistów (Maud, Roberta, Blankę, Jakuba). 
Ogląd całości, skomplikowanej sieci relacji między prawdami jednostkowymi, sta-
je się dostępny tylko dla minoryty i czytelnika – spowiedź uszna gwarantuje dys-
krecję odmiennie niż dawniejsze formy konfesji stosowane w Kościele, jak np. 
publiczne wyznanie winy (exomologesis), któremu towarzyszyły samoponiżenie 
wyznającego i skomplikowane, czasochłonne praktyki pokutne.

Zdaniem Agambena, by dokonało się przejście między obszarami sacrum i pro-
fanum, konieczna jest ofiara. W przypadku Bram raju stanowi ją przyzwolenie li-
derów krucjaty na wyłączenie jej ze wspólnoty Kościoła. Rozgrzeszenie udzielone 
przez minorytę okazuje się bezcelowe, jego autorytet jako reprezentanta władzy 
pastoralnej niknie w obliczu psychologii tłumu prowadzonego przez Aleksego, któ-
ry zastępuje pozbawionego charyzmy Jakuba. Fabuła historii wikła się również 
w podwójność semantyczną właściwą przymiotnikowi „sacer” (‛uświęcony’ i ‛prze-
klęty’). Młodocianym krzyżowcom początkowo towarzyszy aura Bożych dzieci, 
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którym uda się zrealizować cel niedostępny dla dorosłych. Są tak postrzegani przez 
hrabiego Ludwika czy minorytę. Ujawniony przez spowiedź brak religijnego uza-
sadnienia wyprawy przenosi ich przedsięwzięcie w obszar profanacji, co sprawia, 
że w kontekście chrześcijańskiej nauki o grzechu dzieci stają się renegatami reli-
gijnymi. Agamben zwraca jednak uwagę na fakt, iż akty profanacji i ofiary, odnosząc 
się do tego samego przedmiotu, „muszą uwzględniać swoistą resztkę świeckości 
w każdej rzeczy uświęconej albo residuum świętości w każdym przedmiocie spro-
fanowanym”69. I właśnie owa „resztka” sprawia, że nie sposób uznać krucjaty, 
w momencie gdy profanacja się dokonała, za bluźnierczą lub świętokradczą70. 
Hrabia Ludwik powołał bowiem zza grobu odmienny, pozareligijny typ solidarności, 
różniącej się zasadniczo od rodzaju więzi, która spajała bohaterów Krucjaty dzie-
cięcej. Inaczej mówiąc, to, co utwór francuskiego pisarza oraz wcześniejsze teksty 
sakralizowały71, Bramy raju poddały działaniu profanacji i tylko przy uwzględnieniu 
tej asymetrii można rozpatrywać ich złożoną relację. Chciałbym ją, korzystając 
z pojęć Genette’a, nazwać transpozycją profanatyczną. Przesunięcie znaczeniowe 
w utworze Andrzejewskiego dotyczy głównie sfery afektów pozytywnych, stanowią-
cych realne powody wędrówki dziecięcej. Jak wskazywałem wcześniej, chodzi przede 
wszystkim o opozycję agape i Erosa, solidarności opartej na wierze w Boga i soli-
darności wynikającej z potrzeby fizycznej, a nawet czysto seksualnej, bliskości 
z obiektem pragnienia, tym zaś, co spaja obie narracje, jest idea ofiary i poświęce-
nia dla innego bez względu na ponoszone koszty.

Według Śmiei:

Bramy raju dają się odczytać jako gombrowiczowski Trans-Atlantyk à rebours: wieszczonej przez 
Gonzala radosnej (i też pozaedypalnej) Synczyźnie odpowiada w nich mroczna i fanatyczna krucjata, 
którą napędza utożsamiana ze śmiercią jouissance. [Ś 311]

Moim zdaniem, jest wręcz przeciwnie: choć spowiedź Aleksego należy nazwać 
perwersyjną z powodu kazirodczego związku z hrabią oraz obojętności i braku 
reakcji w chwili śmierci Ludwika, to bohater nadal oficjalnie funkcjonował jako 
jego przybrany syn i spadkobierca (relacja Blanki). Jakub, odczuwając potrzebę 
ojcowskiego autorytetu, fantazmatycznie zidentyfikował się z pragnieniem rycerza, 
wcielając je w życie przy pomocy Maud i innych. Obaj więc w pewnym sensie byli 
„synami” Ludwika. Po śmierci spowiednika krucjata, pozbawiona sankcji religijnej, 
przybiera kształt zmowy odrzuconych, niechcianych (a także, w odczuciu Aleksego, 

69 A g a m b e n, Profanacje, s. 99. 
70 Inaczej sądzi A. G a w r o n  (Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejew-

skiego wobec przemian prozy XX wieku. Łódź 2003, s. 156): „Przypadek Jakuba prezentuje schemat 
ucieczki od egzystencji autentycznej w stronę nieświadomego okłamywania się, że to, co się dzieje, 
jest jego własnym i świadomym wyborem. Jakub jest jedynie trybem egzystencjalnego projektu 
Ludwika, ogranicza się do »refleksji nieczystej« i samego (fałszywego) dążenia (patrz spowiedź), 
odmawiając sobie tym samym prawa autentycznej wolności. »Zła wiara« Jakuba – przywódcy kru-
cjaty, rzutuje automatycznie na ocenę etycznego statusu całej wyprawy jako paraboli wszelkich 
ideologicznych przedsięwzięć”. 

71 Oczywiście, Krucjata dziecięca, w przeciwieństwie do relacji kronikarskich, nie ukazała wprost 
świętości uczestników wyprawy. Byłoby to sprzeczne ze Schwobowskim perspektywizmem. Taki 
sens wyłania się jednak z relacji większości świadków: goliarda, trędowatego, kalandara i obu 
papieży. 
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przez niego uwiedzionych) synów hrabiego. W ten sposób braterską utopię z finału 
powieści można właśnie powiązać z „fantazmatyczną przestrzenią męskiego bra-
terstwa” (Ś 207), nietożsamą jednak – rzecz jasna – z beztroską wizją twórcy Fer-
dydurke. Warto w tym miejscu pokusić się o interpretację snu spowiednika, prefi-
guracji losów wyprawy po drugiej stronie Morza Śródziemnego. To obraz dwóch 
młodzieńców, w tym jednego ślepca72, podpieranego przez drugiego, którzy brną 
przez pustynię. W marzeniu sennym minoryty odbywa się rozpisana na role psy-
chomachia. Głos, rozpoznawany przez śniącego jako „nie-ja”, przekonuje, iż „bramy 
raju istnieją prawdziwie tylko na martwej i spalonej słońcem pustyni”, zakonnik 
zaś, zarzucając mu kłamstwo, utrzymuje, że „pustynia jest tylko pustynią, pustynia 
jest grobem spragnionych i łaknących [...]” (A 161). Franciszkanin zdaje sobie spra-
wę z sublimacyjnego charakteru idealizacji miłosnych, które w rzeczywistości mo-
tywuje jedynie „mroczna” żądza. Pustynia w jego interpretacji snu przybiera kształt 
metafory klęski jednostkowych pragnień. Odwrotne znaczenie nadaje jej tajemniczy 
głos: niegościnność tej przestrzeni, grożącej człowiekowi zatratą, wymaga od niego 
podejmowania kolejnych prób jej przezwyciężenia i dalszego marszu naprzód, nawet 
jeśli bramy Jerozolimy miały się okazać tylko fatamorganą – naiwnym zawierzeniem 
(religijnym, erotycznym) mitologiom przenikającym świat zachodni.

„Bramy raju”, odarte wskutek profanacji z sensów sakralnych, stają się figurą 
miłości. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż chodzi łącznie o miłość hetero- 
i homoseksualną, dlatego można mówić o zamiarze nobilitacji odmienności seksu-
alnej. Śmieja, analizując dzienniki pisarza, konstatował: 

Pragnienie miłości, które przywołuje Andrzejewski, jest pragnieniem uniwersalnym, nie wiąże się 
bezpośrednio z gender. Ma zresztą ono charakter uwznioślający – jest, jak jasno to pisarz określa, 
wartością. Fakt, że realizuje się jako pożądanie mężczyzny, wydaje się jego cechą przygodną. [Ś 235]

Twierdzenia te, jak sądzę, nie mogą jednak znaleźć zastosowania w odniesieniu 
do powieści o krucjacie dziecięcej. Po pierwsze, w kulturze polskiej istniała wówczas 
(i nadal istnieje) rażąca dysproporcja między reprezentacjami miłości damsko-męskiej 
a obrazami relacji seksualnej między mężczyznami, nie uginającymi się pod ciężarem 
homofobicznego stereotypu czy negatywnych afektów. Po drugie, znaczące jest, że 
to właśnie homoseksualista, wygłaszający w Bramach raju apologię miłości jako 
sumy „jasnych” i „mrocznych” pragnień, faworyzuje mechanizmy sublimacyjne. Po 
trzecie, jednym z głównych wątków nigdy nie wydanego, krótkiego tekstu Andrze-
jewskiego jest oczekiwanie homoseksualnego bohatera na kochanka. Podczas sa-
motnej, bezsennej nocy podmiot snuje refleksje, stanowiące niemal dokładne od-
zwierciedlenie hymnu do miłości, który ustami Jakuba wypowiada rycerz:

z momentem spełnienia pragnień nic nie można uczynić, można spełnienie pragnień ogarniać ramio-
nami, ale krok dalej posunąć się nie podobna, pragnienia są tylko pragnieniami, spełniane otwierają 
przepaść, w której szczęście splątane jest z rozpaczą, nasycenie z niepodobnością nasycenia [...]73.

72 To oczywiste nawiązanie do przedostatniego recytatywu z Krucjaty dziecięcej – Opowieści Allys, 
gdzie pojawia się obraz dziewczynki idącej z Eustacjuszem przez pustynię. Zob. G a w r o n, op. cit., 
s. 112. 

73 J. A n d r z e j e w s k i, notatka. Muzeum Literatury w Warszawie, rkps 1553 (bez numerów stronic). 
Dalej cytaty z tego źródła sygnalizuję skrótem rkps.
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Ostatnie słowa tej frazy odpowiadają tezom Śmiei: 

Niestety, zaspokojenie go [tj. pożądania] byłoby stanem idealnym i jako takie jest nieosiągalne, 
a zatem tym, co pogrąża podmiot i niszczy go [...], jest [...] owa nierealizowalność, a nie „ciemność” [tj. 
inność seksualna] samego pragnienia. [Ś 235]

Przekonanie to zostało wypowiedziane jeszcze czytelniej przez autora Bram raju 
w zapisku z Muzeum Literatury, gdzie zauważył, iż „nawet najbardziej wymyślny 
erotyzm nie jest w stanie zaspokoić ludzkich pragnień” (rkps). Konstatacja ta nie 
decyduje jednak w żadnej mierze o katastroficznej wymowie jego całej twórczości. 
Na kartach powieści Andrzejewskiego z 1960 roku pisarz, waloryzując niespełnie-
nie erotyczne jako przyczynę pragnienia, stworzył obraz miłości jako ofiary w zna-
czeniu zaproponowanym przez Coste’a, czyli jako wyzwania podejmowanego mimo 
wiedzy o możliwości klęski, nieustającego wołania o uznanie i jako wyboru aspek-
tu niedokonanego („ogarniać” árkpsñ) zamiast dokonanego („ogarnąć” árkpsñ). 
Zdecydowane i otwarte włączenie relacji homoseksualnej w ten obszar, będące 
zjawiskiem bez precedensu w literaturze polskiej, sprawiło, iż relacja stała się – 
przynajmniej w porządku powieściowego dyskursu – równorzędna, a może nawet 
istotniejsza niż pospolitsza miłość heteroseksualna. 

Suplement: Gdy spadają anioły

To okropne starzeć się jak ja. [...] Ha! Czyliż nie mogę być 
piękniejszy? Patrzcie na mnie Innym Okiem, żołnierze, sportowcy 
– nawet cóż tu ukrywać – kryminaliści74.

ja, którego ciała już nikt nie może pożądać, ale również i ja, który 
w swoim dogasającym ciele, w ciele okrytym usychającą skórą, 
wciąż odczuwam błogosławione i rozpaczliwe dreszcze pożąda- 
nia [...]. [A 219]

W nigdy nie wydanych zapiskach Andrzejewskiego, datowanych na lata siedem-
dziesiąte, pojawiają się strzępy współczesnych narracji, gdzie inne pożądanie uka-
zuje się bez estetyzującej przesłony i nie podlega jakiejkolwiek sublimacji. Przed-
miotami pragnienia są w nich młodzi bokserzy i żołnierze – polskie ucieleśnienia 
Genette’owskich złodziei i marynarzy. Wątki erotyczne przedstawione zostały za 
pomocą „zdania nieustającego”75 znanego z Bram raju oraz powieści Idzie skacząc 
po górach, ale ich wydźwięk znaczeniowy jest dużo dobitniejszy niż zobrazowanie 
momentów seksualnych w powieści. Na luźnej karcie, dołączonej do zapisków An-
drzejewskiego, widnieje skreślona jego ręką adnotacja, opatrzona inicjałami i datą 
„styczeń 1978 roku”: „Nie da się ukryć, że z tej pornograficznej prozy wyłoniły się 
Bramy raju” (rkps). Fakt jej istnienia był badaczom twórczości autora Ładu serca 
doskonale znany76, żaden z nich jednak dotychczas nie rozważał sugestii pisarza.

Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Po pierwsze i najważniejsze, hipoteza 
o ich autobiograficznym rysie i skrajna kontrowersyjność. Fragmenty o charakterze 

74 G. M u s i a ł, W ptaszarni. Warszawa 1989, s. 8. 
75 G a w r o n, op. cit., s. 107.
76 Oprócz G a w r o n  (ibidem, s. 116) wspominał o nich wcześniej Z. K o p e ć  (Jerzy Andrzejewski. 

Poznań 1999, s. 95). 
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konfesyjnym przeplatają się tam z opisami stosunków homoseksualnych, podczas 
których PRL-owski podstarzały inteligent77 zamieniał się w bezwolnego niewolnika 
sadystycznych panów-robotników („Mieli twarze zdrowych i silnych młodych chłop-
ców pracujących fizycznie” árkpsñ). Realia Polski powojennej nie implikują jednak 
koniecznie autobiografizmu tych narracji, tym bardziej że Andrzejewski miał skłon-
ność do „inflacyjnego rozmnażania figur narratorów w zapiskach dziennikowych” 
(Ś 225, przypis 26). Figurę „ja”, jaka w nich się pojawia, powinno się więc uznać 
za konstrukcję fikcjonalną, zza której zobaczyć można nie tyle postać Andrzejew-
skiego jako jednostki biograficznej, ile sylwetkę homoseksualnego intelektualisty 
żyjącego w Polsce Ludowej i z konieczności skazanego na przypadkowy seks oraz 
znajomości zawierane w podejrzanych lokalach czy na pikietach. Drastyczność 
zapisków wykluczała publikację w momencie powstania78, a i dzisiaj wzbudzają 
one szok porównywalny z doświadczeniami pierwszych czytelników Tajnego dzien-
nika Mirona Białoszewskiego. Sensacyjny, biografizujący styl lektury „pornogra-
ficznej prozy” (rkps) należy jednak wykluczyć, gdyż grozi on jałowym redukcjonizmem 
i niczego nie wnosi do stricte literaturoznawczych rozpoznań relacji między tymi 
zapiskami a powieścią z 1960 roku. Po drugie, niejasna jest zależność czasowa 
między historią o krucjacie a omawianymi notatkami, przechowywanymi przez 
Andrzejewskiego do śmierci w szufladzie czy w (homoseksualnej) szafie. Brakuje 
w nich szczegółów, które pozwoliłyby ustalić nawet dekadę, kiedy powstały: równie 
dobrze mogło to mieć miejsce w latach pięćdziesiątych, jak i siedemdziesiątych. 
Najrozsądniej jest przyjąć, iż zostały skreślone krótko przed ukazaniem się Miazgi 
w 1979 roku, stanowiąc stworzoną ex post genealogię Bram raju. W tym sensie są 
profanacją profanacji, próbą unieważnienia filozoficznych odczytań powieści, któ-
re pojawiły się po 1960 roku, i zastąpieniem ich znaczeniem podstawowym – dra-
matem odmieńca, nie mogącego nasycić pragnienia erotycznego. 

Użyty przez autora przymiotnik „pornograficzny/-a” w pełni określa zawartość 
i strukturę epizodów następujących po krótkim, refleksyjnym wprowadzeniu – opi-
sie nocnego, pozbawionego nadziei, oczekiwania na kochanka. Kompozycja obu 
analogicznych fragmentów ukazujących seks z przygodnymi ciałami przypomina 
mało wyrafinowany schemat fabularny, dominujący we współczesnym kinie hard 
porno: wejście (zawiązanie znajomości) – kopulacja – wyjście (orgazm). Pod względem 
leksykalnym oba fragmenty przepełnione są wulgarnymi określeniami różnych form 
spółkowania czy anatomicznymi nazwami części ciała. Oczywiście, w dużej mierze 
wynika to z prywatnego, intymnego charakteru tych zapisków. Sprawa wydaje się 
jednak znacznie bardziej złożona, niż mogłaby to objaśnić binarna opozycja „pu-
blicznego” i „prywatnego”. Mało tłumaczy również antynomiczne zestawienie „speł-
nienia” realnego, przesyconego poczuciem grzechu oraz idealizowanej „miłości”, 
ponieważ w opisach zbliżeń fizycznych, mimo nagromadzenia dosadnego słownic-

77 „Dużo u pana książek” – mówi do niego jeden z żołnierzy (rkps). 
78 Aby podkreślić niebezpieczeństwa związane z ich przedostaniem się do szerszego obiegu, należy 

przypomnieć o próbie skompromitowania Andrzejewskiego przez SB w 1976 roku poprzez przypi-
sanie mu autorstwa Apelu w sprawie wolności osobistych i tolerancji, gdzie miał głosić postulaty 
emancypacji homoseksualistów. Zob. K. T o m a s i k, Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u. 
Warszawa 2012, s. 33. 
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twa, nie pojawiają się bezpośrednio stematyzowane motywy brudu lub winy, co 
przeczy próbom ujmowania wątków homoseksualnych w pisarstwie Andrzejewskie-
go jedynie przez pryzmat katastrofizmu o proweniencji modernistycznej. Odpowiedź 
na pytanie podsuwa książka Śmiei. Jak wykazał badacz, twórczość Andrzejewskie-
go na poziomie języka i problematyki była określana przez „odmowę sublimacji”, 
co przybrało tutaj radykalną formę. Niezgoda na uwznioślenie pożądania przybie-
rała także formę „degradacji cielesności pożądającego podmiotu” (Ś 264). Zjawisko 
to miało, oczywiście, z racji projektowanego adresu czytelniczego, charakter stop-
niowalny: od drugorzędnych motywów w utworach powieściowych do skatologicz-
nych wynurzeń w tekstach autobiograficznych. Zapiski z Muzeum Literatury są 
jednak pod tym względem najbardziej skrajne.

W drobiazgowej deskrypcji przebiegu seksualnych zapasów zaskakująca jest 
uległość bohatera, który od początku do końca pełni funkcję pasywną, co stanowi 
odwrócenie tradycyjnego, helleńskiego modelu pederastycznego, gdzie rolę obiektu 
służącego zaspokojeniu odgrywał młodzieniec: 

Seks zakłada tu różnicę, nie tożsamość, i przeradza się w ustalony podział pracy. To młodszego 
partnera uznaje się za seksualnie atrakcyjnego, podczas gdy starszy doświadcza pożądania seksualnego79. 

I tutaj młodość jest atrakcyjna, podobnie jak wiąże się z zaangażowaniem 
w konkretny wysiłek fizyczny. Bokserzy, zdaniem narratora, zachowują się jak 
specjaliści mający wykonać oczekiwaną pracę: 

podczas gdy oni się rozbierali, ja położyłem się na pustej kołdrze nagi, leżałem na niej jak na stole 
operacyjnym, samotny i gotowy do poddania się tajemniczym, lecz zbawczym zabiegom [...]. [rkps]

Mężczyźni, dawcy rozkoszy, metaforycznie zamieniają się w lekarzy, którzy dają 
ulgę, przywracając zdrowie i wigor ciału udręczonemu bezsennością nocną. Ich 
sprawność fizyczna, tężyzna stanowią warunek konieczny do rewitalizacji starcze-
go ciała. „Ocieractwo” minoryty zamienia się w gorączkową, akrobatykę seksualną 
z innymi ciałami. I choć jouissance jest chwilowa, a podmiot – świadomy jej prze-
mijalności i braku związku z realną bliskością (tę mógłby zagwarantować jedynie 
nieobecny, utracony kochanek), to daje mu w tym momencie całkowite spełnienie: 
„Od tego momentu zaczęły się rzeczy straszne i zachwycające” (fragment przekre-
ślony długopisem); „pożałowałem, że nie posiadam stu otworów, aby w stu miejscach, 
we wszystkich możliwych zakamarkach ciała zostać wypełnionym bujną męskością 
zadającą rozkosz i ból” (rkps).

Co ciekawe, w przypadku tych spotkań zwyczajowe role rozdzielane między 
dojrzałego mężczyznę i młodzieńca uległy odwróceniu: to młodość stała się aktyw-
na, władcza, męska. Mam świadomość, iż definiowanie męskości i kobiecości na 
podstawie podziału ról seksualnych to zabieg niewłaściwy i anachroniczny, gdyż 
punktem odniesienia są dla niego klasyfikacje relacji seksualnych między mężczy-
znami, poprzedzające nie tylko współczesną emancypację, ale nawet wyłonienie się 
nowoczesnego homoseksualizmu w kulturze. Ma tu jednak uzasadnienie. Hetero-
seksualni żołnierze, przyprowadzeni przez bohatera do domu, okazywali mu po-

79 H a l p e r i n, op. cit., s. 623. 
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gardę, a sportowcy lubili „to robić rano przed pójściem na basen Legii” (rkps). Poprzez 
medium (w ich mniemaniu: zniewieściałego) ciała homoseksualisty utwierdzali się 
we własnej samczości i wspólnocie nie tyle nawet realnie, ile symbolicznie, co od-
syła do pojęcia „pragnienia homospołecznego” Eve Kosofsky Sedgwick. Pozostając 
ze sobą w zażyłej, metonimicznej bliskości, mężczyźni chcieli się jednocześnie od-
różnić od wzgardzonego, leżącego przed i pod nimi „niemęskiego” a-/obiektu, dla-
tego ich sadyzm przybierał kształt brutalnego, hipermęskiego atawizmu80: „dobrze 
ci jest – spytałem – dobrze – powiedział [...], a najlepiej mi jest, jak z gościa robię 
szmatę [...]” (rkps). Współuczestnicy orgii nieprzypadkowo parali się zajęciami ste-
reotypowo wiązanymi z męską agresją (służba wojskowa), znajdującą ujście wobec 
podwładnych i młodszych stażem żołnierzy (niesławna „fala”). Ich sadystyczną 
rozkosz, płynącą z zadawania bólu i upokarzania innego, dodatkowo wzmacniał 
tutaj czynnik społeczny: możność wzięcia odwetu na znienawidzonym inteligencie. 
Ich odrazę o podłożu klasowym dodatkowo intensyfikuje jego domniemywana znie-
wieściałość81, która zrównywała go z „cwelem” jako Wielkim Innym podkultury 
więziennej82. Śmieja, referując stanowisko Bersaniego, zauważył: 

„P o z w o l i ć  s i ę  p e n e t r o w a ć, o z n a c z a  z r z e c  s i ę  w ł a d z y”. P a s y w n o ś ć  j e s t  r o-
z u m i a n a  j a k o  r o z t o p i e n i e  s i ę  p o d m i o t u  w  s e k s u a l n e j  [...] jouissance. Dominuje 
przekonanie, że oznaczający samozniszczenie seks analny jest zasadniczo i pierwotnie utożsamiany 
z fantazmatycznym misterium niezaspokojonej, niepowstrzymanej kobiecej seksualności – dlatego, jak 
głosi tytuł eseju Bersaniego, „odbyt jest grobem” męskiego podmiotu [...]. [Ś 262–263; podkreśl. W. F.]

Dla żołnierzy aktywność seksualna, napędzana fantazmatami agresywnej mę-
skości, ma więc charakter kompensacyjny i społeczny. W bohaterze widzą kogoś 
słabego i kobiecego, a zatem – rzekomo predysponowanego do bycia zdominowanym 
(„co nie, komu ty mówisz nie [...]” árkpsñ), a ich przemoc zostaje powiększona po-
przez odczuwany wobec niego wstręt: „wyjął z ust papierosa i zgasił go na moim 
brzuchu [...]” (rkps). Zgodnie z tym układem współrzędnych należy zaklasyfikować 
gospodarza jako masochistę w sensie nadanym terminowi przez Richarda von 

80 Według R. von Kraffta-Ebinga, jak pisze W. M a r z e c  (Zapomniani protoplaści. Archeologia refle- 
ksji o sadyzmie i masochizmie. „Teksty Drugie” 2011, nr 4, s. 225), w relacji seksualnej „to męż-
czyzna jest stroną aktywną, dominującą i stosującą elementy przemocy, podczas gdy kobieta jest 
stroną pasywną, oczekującą wręcz agresywnego zabiegania o dostęp do siebie. Te męskie tenden-
cje mogą ulec deformacji, może dojść do niekontrolowanego paroksyzmu atawistycznych zaszłości. 
Agresja może wydostać się z kordonu kultury, szczególnie u osobników predestynowanych do tego 
dziedzicznie. Sadyzm jest jedynie deformacją, hipertrofią męskich inklinacji, poniekąd pierwotną 
supermęskością”. 

81 Stanowiła ona jeden z głównych sposobów kodowania inności seksualnej w polskim kinie od cza-
sów filmu dyplomowego Gdy spadają anioły R. P o l a ń s k i e g o  z 1959 roku: „Znalazło się tu 
także miejsce dla pary mężczyzn, którzy przyszli do toalety jeden po drugim, zamykając się w ka-
binach. Ich epizod nie trwa dłużej niż minutę, mamy tu dwóch zniewieściałych osobników, z których 
jeden ma wymodelowaną fryzurę, a drugi delikatny makijaż; on też znaczącym gestem zdejmuje, 
a potem zakłada skórzaną rękawiczkę po opuszczeniu kabiny” (T o m a s i k, op. cit., s. 152). 

82 Zob. B. W a r k o c k i, Tożsamość możliwa, czyli odmiany męskości w prozie Andrzeja Stasiuka. W: 
Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007. Hierarchie kryminalne były 
wówczas upowszechniane poza więzieniami przez subkultury chuliganów (lata pięćdziesiąte) i gi-
towców (lata siedemdziesiąte). 
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Kraffta-Ebinga i rozwijanym przez Sigmunda Freuda w Trzech rozprawach z teorii 
seksualnej. Postawa narratora zapisków wynika z perwersyjnej struktury pragnień: 
bycia ukaranym, bitym lub poniżanym przez osoby wyobrażające autorytatywne 
potęgi rodzicielskie. Wiąże się także z podporządkowaniem się wymogom sytuacji. 
W konfrontacji z samczym sadyzmem gospodarz s t a j e  s i ę  masochistą, częścią 
narzuconego układu („bezwolnie posłuchałem” árkpsñ). Gilles Deleuze, podważa-
jący esencjonalizm modernistycznych teorii masochizmu, podkreślał, iż zaplano-
wany spektakl okrucieństwa wcale nie wymaga obecności osoby sadystycznej. Kat, 
którym u Leopolda von Sachera-Masocha jest zawsze kobieta, stanowi zaledwie 
część fantazji masochistycznej83. W tekście Andrzejewskiego sytuacja ma jednak 
spontaniczny przebieg, a zachowanie głównego oprawcy modeluje uległość ofiary 
postrzeganej przez niego w kategoriach abiektalnych. Francuski filozof w Présenta-
tion de Sacher-Masoch zajął się np. sposobem przeżywania czasu w doświadczeniu 
masochistycznym, charakteryzując go poprzez napięcie między oczekiwaniem 
a odwleczeniem. Opóźnianie cierpienia zwiększa obawy, ale fizyczne doświadczenie 
bólu, nawet w przypadku powtarzalności, zawsze jest okrutniejsze niż w wyobra-
żeniu. Trwoga masochistyczna, zdaniem Deleuze’a, stanowi połączenie niekończą-
cego się oczekiwania przyjemności z jednoczesnym przewidywaniem intensywnego 
bólu84: „wiedziałem, że teraz zacznie się męka i rzeczywiście zaczęła się [...]” (rkps). 
Żołnierz-kat, zaczynając od gróźb, umiejętnie odwleka decydujący moment, by 
w końcu przystąpić do zadawania cierpienia bohaterowi. W ten sposób nie tylko 
burzy wyjściową sytuację społeczną (jest gościem w obcym mieszkaniu), ale i „po-
przez przymus, poniżenie i rytualizację” destruuje obraz ciała bohatera85. Doświad-
czenie ekstremalnej rozkoszy i bólu (jouissance) redukuje podmiotowość gospoda-
rza do nieartykułowanego charkotu: „dławiłem się i jęczałem z bólu”, „rzęziłem 
z bólu i rozkoszy”; „to nawet nie był jęk, to było głuche rzężenie [...]” (rkps). Język 
ulega anihilacji, a tożsamość rozpływa się w skrajnym, bliskim agonii wykroczeniu 
(„rzężenie” árkpsñ). Ciało bohatera, od samego początku postrzegane wyobrażenio-
wo przez oprawcę jako wstrętny, odpychający korpus, ulega w trakcie seansu 
faktycznej degradacji i zbrukaniu. Jak rozumieć ten fakt w kontekście rewitalizacji, 
odrodzenia się dzięki kontaktowi z młodymi ciałami? Odpowiedzi należy poszukać 
w Ekonomicznym problemie masochizmu Freuda, gdzie pojawia się nowa koncepcja 
zjawiska. W tym ujęciu masochizm, określany jako „moralny” –

zagospodarowuje destrukcyjny popęd śmierci, spaja go z popędem seksualnym i przez to opóźnia uni-
cestwienie podmiotu: „Połączenie popędów destrukcyjnych z popędami seksualnymi przemawia za tym, 
że masochizm pełni funkcje ochrony przed samozniszczeniem – lub, jak powiada Freud – posiada on 
wartość ekonomiczną [...]”86.

83 Zob. B. A n d r i e u, Le Masochisme deleuzien: une sensorialité sans genre. „Genèse des textes/ 
TextGenesen” 2010. Na stronie: https:// hal.archives-ouvertes.fr/hal-00563266 (data dostępu: 
13 VI 2015). Koncepcja Deleuze’a, koncentrując się na literackim, modernistycznym wzorcu sean-
su sadomasochistycznego, podkreśla rolę kobiecej dominy, dlatego nie zostanie przeze mnie wy-
korzystana w szerszym zakresie.  

84 Ibidem, s. 221. 
85 Ibidem, s. 222. 
86 M a r z e c, op. cit., s. 230. Cytat w przytoczeniu pochodzi z książki K. H o r n e y  Nowe drogi w psy-

choanalizie (Przeł., wstęp K. M u d y ń. Wyd. 3. Poznań 2001, s. 114). Sam S. F r e u d  (Ekonomicz-

I-6.indd   129 2016-03-12   16:26:36



ROZPRAWY I ARTYKUŁY130

Mimo faktycznej „degradacji cielesności”, jaka ma tu miejsce, podmiot nie per-
cypuje jej jako obiektu godnego pogardy, a odczuwanej rozkoszy nie otacza aura 
przekleństwa, co było charakterystyczne dla przedemancypacyjnej literatury ho-
moseksualnej. W sytuacji zamknięcia (w „szafie”) czerpie ambiwalentną jouissance 
z przygodnych kontaktów, sprowadzając je do czysto technicznych, beznamiętnych 
praktyk. I na tym również polega odnotowana przez Śmieję „odmowa sublimacji”.

Narrator „pornograficznej prozy” (rkps) przypomina innych „starców” z utworów 
pisarza, także minorytę. Młodość pozostaje dla nich nieodmiennie afrodyzjakiem, 
bywa jednak również obiektem pozwalającym zaspokoić pragnienie władzy (Torque- 
mada i Diego). Spowiednika i homoseksualistę doby PRL-u łączy też inne zjawisko: 
świadomość własnego, przeszłego podobieństwa do pożądanej, młodej cielesności. 
W obu przypadkach mamy do czynienia także z gorzką wiedzą o istocie pożądania, 
które skazane jest na mnożenie niedoskonałych zastępników, na łańcuch substy-
tucji87. Bohater fragmentów, snując refleksje na temat niewierności kochanka, 
mówi: 

kłamałem tak właśnie, jak teraz kłamie on, otaczały mnie drzewa bujnego lata i czułem, jakbym go 
dotykał, zapach akacji, które kwitły, kiedy kłamałem i zdradzałem pełen przychylnej ufności dla własnego 
ciała, które miało lat zaledwie dwadzieścia parę, wtedy też nocami nie spałem, ale to ja byłem sprawcą 
trwogi, pożądania i niepokoju [...]. [rkps] 

Ustęp ten bezpośrednio poprzedza spotkanie z młodymi sportowcami, przez 
których bohater zostanie „potrójnie zgwałcony” (rkps). Tak więc znowu mamy do 
czynienia z substytucją, którą trzeba sproblematyzować, posługując się psycho-
analityczną teorią pragnienia, co w odniesieniu do Bram raju uczynił autor „Ja” 
zwielokrotnionego. Inaczej jednak niż w powieści z 1960 roku, gdzie przeważał, 
przynajmniej w odniesieniu do homoseksualizmu, zakamuflowany obraz rozkoszy, 
jouissance przybiera tutaj właściwą sobie, realną (w sensie Lacanowskim) formę. 

W twórczości Andrzejewskiego fizyczny rozpad ciała nieodmiennie stanowi 
czynnik wzmagający pragnienie młodości. Pełna identyfikacja z nią okazuje się 
jednak czysto fantazmatyczna. Jak bowiem mówi spowiednik: „ściganie uciekającej 
młodości nigdy nie może być zaspokojone [...]” (A 219). Bohaterowie zajmują wobec 
tej niemożliwości różne postawy. Hrabia Ludwik i współczesny homoseksualista 
oscylują między realną jouissance a wyobrażeniową miłością. Jedynie kreacja za-

ny problem masochizmu. W: Psychologia nieświadomości. Przeł. R. R e s z k e. Warszawa 2009, 
s. 281) nie był równie optymistyczny, pisząc ostrożnie: „Niebezpieczny charakter masochizmu 
moralnego wynika stąd, że pochodzi on z popędu śmierci, że odpowiada tej jego składowej, której 
udało się uniknąć zewnętrznego wykorzystania w formie popędu destrukcji. Z drugiej jednak stro-
ny, ponieważ ma on również znaczenie komponenty erotycznej, nawet akt autodestrukcji osoby 
nie może być spełniony bez zaspokojenia libidalnego”.

87 Mechanizmy te rozpoznał N o w a c k i  (N 73): „w Bramach raju został opisany fascynujący mecha-
nizm podstawienia. [...] Mimo to pewne podobieństwa są zbyt uderzające, by je całkowicie pominąć; 
zwłaszcza związki z teorią pragnienia wypracowaną przez Jacques’a Lacana (jak wiadomo, przed-
miot pożądania ma rangę przedmiotu absolutnego, jest obiektem utraconym na zawsze, istnieje 
poza naszym zasięgiem, w marzeniu; pragnienia nie można zaspokoić nawet przez substytucję)”. 
Zob. też N 75: „Podstawienie podlega również pewnej teatralizacji; to już nie spektakl myśli pod-
stawieniowej, lecz wsparty na niej spektakl ciał-zastępników”. 
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konnika, okazującego miłosierdzie i składającego ofiarę z własnego ciała, wymyka 
się niekończącemu się rytmowi miłości, pożądania i (nie)spełnienia – głównemu 
problemowi fascynującego pisarstwa autora Miazgi88. 

A b s t r a c t

WACŁAW FORAJTER University of Silesia, Katowice

PASSIONS A DIFFERENT ATTEMPT OF READING OF MARCEL SCHWOB’S “LA CROISADE 

DES ENFANTS” (“THE CHILDREN’S CRUSADE”) AND JERZY ANDRZEJEWSKI’S “BRAMY 

RAJU” (“THE GATES OF PARADISE”)

The study analyses a peculiar connection between La Croisade des enfants (The Children’s Crusade) 
and Bramy raju (The Gates of Paradise), and shows their contexts, being a differentiated historio-
graphic and literary accounts about the 13th children pilgrimage to the Holy Land. The first part of the 
paper discusses the poetics of The Children’s Crusade and Schwob’s creative technique, e.g. perspective 
of capturing the reality and a new quasi-messianic project of history writing. In the second one, the 
author focuses on disclosing the problems of The Gates of Paradise through the prism of Michel Fou-
cault’s concept of “pastoral power,” Giorgio Agamben’s notion of profanation, and gender theory. The 
subject of interest in the third part is so far unpublished Andrzejewski’s homosexual notes, seen by 
Andrzejewski himself as seminal for understanding the novel’s ideological significance.

88 W kontekście związków transgresyjnej „pornograficznej prozy” (rkps) z Bramami raju i sferą sacrum 
istniejącą w toposie krucjaty dziecięcej ciekawy charakter ma również uwaga É. R o u d i n e s c o 
(Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji. Przeł. B. B a r a n. Warszawa 2009, s. 16): „Tak u mi-
styków, którzy ofiarowali swoje ciało Bogu, jak u biczowników, którzy naśladowali mękę Chrystu-
sa, czy w krwawym i heroicznym szlaku Gilles’a de Rais – i bez wątpienia w wielu innych historiach 
– znajdujemy pod różnymi postaciami tę przemienność wzniosłości i niegodności. Charakteryzuje 
ona naszą mroczną część w tym, co najbardziej heretyckie, a także w tym, co najjaśniejsze: w do-
browolnym zniewoleniu postrzeganym jako wyraz wolności najwyższej ze wszystkich”. 
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ireneUsz staroŃ Uniwersytet Wrocławski

„in PartiBUs inFideLiUM”, czyLi Poetyka PejzaŻU WeWnętrznego 
stanisŁaW antoni MUeLLer a kontekst scHULzoWski

oficjalna historia jest niezupełna. są w niej umyślne luki, długie 
pauzy i przemilczenia, w których prędko instaluje się wiosna. 
zarasta ona te luki szybko swymi marginaliami [...], bałamuci 
niedorzecznościami ptaków [...]. trzeba wiele cierpliwości, ażeby 
poza tą plątaniną odnaleźć tekst właściwy. [Wiosna, s 188]1

Białe plamy

jerzy jarzębski, komentując dorobek schulzologii ostatnich lat, użył prowokacyj-
nego określenia „schulzomania”2. z kolei arkadiusz kalin w swoim artykule z ro- 
ku 2014, opublikowanym na łamach „czasu kultury”, zauważając mnogość nad-
interpretacji dzieł autora Sanatorium pod Klepsydrą, a także próbę obniżenia war-
tości schulzowskiej prozy poprzez wpisanie jej w kontekst kultury popularnej, pyta 
wprost: „po co nam schulzologia?”3 jednakże pomimo wielostronnego świadectwa 
związanego z recepcją krytyczną twórczości Brunona schulza nikt jeszcze nie ze-
stawił jego dzieł w ujęciu komparatystycznym z drohobycką powieścią Henryk Flis 
stanisława antoniego Muellera. nie ma takiej analizy w wydanej w 2010 roku 
monografii Białe plamy w schulzologii4. temat Muellera nie został także omówiony 
podczas konferencji naukowej w 2012 roku na Uniwersytecie Wrocławskim5. gre-
mium schulzologów nie poruszyło tego zagadnienia również na sesjach literaturo-

1 skrótem s oznaczam książkę B. s c h u l z a  Opowiadania. – Wybór esejów i listów (oprac. j. J a-
r z ę b s k i. Wrocław 1989. Bn i 264). Poza tym stosuję skróty: B = W. B o l e c k i, Język poe- 
tycki i proza. Twórczość Brunona Schulza. W: Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Witkacy – Gombrowicz – Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. kraków 1996. – M = 
s. a. M u e l l e r, Henryk Flis. Powieść. t. 1–2. oprac. M. P u c h a l s k a. kraków 1976. Liczba po 
skrócie wskazuje stronicę, a w przypadku dzieła wielotomowego liczba po łączniku oznacza tom, 
następne – stronice.

2 j. j a r z ę b s k i: Schulzomania? „radar” 2012, z. 6; Jak czytano, jak czyta się Schulza. W zb.: 
Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Fe-
stiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. red. W. M e n i o k. drohobycz 2009. zob. też a. k a l i n, 
Schulza życie po życiu – czyli po co nam schulzologia. „czas kultury” 2014, z. 1, s. 15.

3 k a l i n, op. cit., s. 13–16. 
4 Białe plamy w schulzologii. red. M. k i t o w s k a - Ł y s i a k. Lublin 2010.
5 Materiały pokonferencyjne zebrane zostały w monografii Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje 

o twórczości Brunona Schulza. red. P. P r ó c h n i a k. kraków 2013.
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znawczych, jakie odbyły się na V (2012) i Vi (2014) Międzynarodowym Festiwalu 
Brunona schulza w drohobyczu6. na brak recepcji dzieła Muellera, w kontekście 
globalnym, szczególnie zwracała uwagę już w 1976 roku Mirosława Puchalska: 

Źle [...], gdy rewelacje krytycznoliterackie funkcjonują bez możności ich sprawdzenia, sprzyja to 
powstawaniu legend. Byłoby krzywdą Henryka Flisa, gdyby [...] został on w legendzie przeceniony ponad 
miarę7.

Wobec tego niniejszy szkic jest próbą wyznaczenia nowych kierunków inter-
pretacyjnych spuścizny autora Henryka Flisa. Pomijanie dzieła Muellera w pracach 
literaturoznawczych wydaje się swoistą – posłużmy się określeniem Małgorzaty 
kitowskiej-Łysiak – „białą plamą współczesnej schulzologii”. Przyjęta perspektywa 
badawcza ma na celu zestawienie fragmentów dzieł literackich, których fabuła 
została osadzona w tej samej rzeczywistości pozajęzykowej – w drohobyczu końca 
wieku XiX. Płaszczyzną porównania będzie głównie dorobek modernistyczno-ro-
mantyczny. omówione zostaną trzy podstawowe zagadnienia: liryzacja prozy, 
konstrukcja przestrzeni miejskiej, a także kreacja bohaterów. Wychodząc z założe-
nia, że należy szukać punktów wspólnych, nie będziemy zajmować się różnicami 
definiującymi dorobek obu pisarzy. odmienny jest przede wszystkim ich stosunek 
do powieściowego realizmu, ponadto Mueller nie tworzy projektu kosmogonicznego. 
zagadnienia te znacząco wykraczają poza objętość prezentowanego artykułu.

Poetyckie transfiguracje przestrzeni w aspekcie metanarracji

W perspektywie ściśle schulzowskiej niezwykle istotny jest uliryczniony fragment 
prozy z rozdziału Dwa pochody z powieści Henryk Flis Muellera. U obu drohobyckich 
pisarzy występują bowiem podobne sposoby metaforyzacji i fabularyzacji opisu. 
znamienne, że autorzy zdają się sięgać także do koncepcji przestrzeni romantycz-
nej. dlatego też tam, gdzie uznamy to za niezbędne do celów hermeneutycznych, 
należy szukać intertekstualnych odwołań do tekstów XiX-wiecznych. natomiast 
w aspekcie samego języka prozy fundamentalna okazuje się praca Włodzimierza 
Boleckiego Język poetycki i proza. Twórczość Brunona Schulza, stąd też tezy tam 
zawarte będą dla nas ważnym punktem odniesienia.

Władysław Panas w swym „małym przewodniku drohobyckim dla przyjaciół” 
wspominając zaginiony rękopis Mesjasza – rzekomego opus magnum schulza, 
cytuje XVii rozdział Wiosny: „książki-legendy, książki nigdy nie napisane, książki 
– wieczni pretendenci, błędne i stracone książki in partibus infidelium...” (s 162). 
jak twierdzi Panas: 

łaciński termin „in partibus infidelium” znaczy dosłownie: w prowincjach niewiernych. nie wiadomo, 
gdzie są te prowincje, ale z pewnością tam właśnie przebywa schulzowski Mesjasz8. 

6 zob. Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Bru-
nona Schulza w Drohobyczu. red. W. M e n i o k. drohobycz 2014.

7 M. P u c h a l s k a, Rokomysz – świat. (O perspektywach poznawczych i artystycznych utworu Sta-
nisława Antoniego Muellera). W: M-2 271. 

8 W. P a n a s, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół. (Fragmenty). Przygotowanie 
do druku, nota P. P r ó c h n i a k. Lublin 2006, s. 15.
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jarzębski zaś w jednym z przypisów do edycji dzieł schulza w serii „Biblioteka 
narodowa” wyjaśnia: 

tytuł ten nadawano biskupom sufraganom, których diecezje były w rękach niekatolików. tu: odnosi się 
do zagubienia, zabłąkania w obcych krainach, odejścia od potocznego sensu. [s 162, przypis 43] 

Przywołajmy wreszcie jeszcze jeden kontekst, udzielając głosu schulzowi:

czy czytelnik słyszał coś o równoległych pasmach czasu w czasie dwutorowym? [...] spróbujmy 
tedy odgałęzić w którymś punkcie historii taką boczną odnogę, ślepy tor, ażeby zepchnąć nań te niele-
galne dzieje. [...] kto wie – może, gdy o tym mówimy, już nieczysta manipulacja jest poza nami i jedzie-
my już ślepym torem. [Genialna epoka, s 121]

czym zatem są owe „prowincje niewierne”? czym jest ów „ślepy tor” – obce 
krainy, które odchodzą od potocznego sensu? aby trafnie odpowiedzieć na tak 
postawione pytania, musimy przejść ad rem.

zacytujmy interesujący nas w tym momencie fragment Henryka Flisa:

jakże wdzięczna na każdym kroku przynęta dla malarskiego ukochania barwy, światła, ruchu – dla 
upodobania estetycznego w harmonii, w rzeczach rzadkich, przekraczających granice szarej codzien-
ności! [...] 

a było tu wszystko jak w bajce, jak w romantycznym ogrodzie fantazji, jak w wspomnieniu, wyide-
alizowanym tęsknotami... [M-2 5–6]

narrator w swoistym incipicie informuje czytelnika, że to, co ma za chwilę na-
stąpić, „przekracza granice szarej codzienności”. oto wydarzenie narracyjne ma się 
rozegrać w przestrzeni zgoła niezwyczajnej, bo w „bajce”. i właśnie „bajka”, „roman-
tyczny ogród fantazji” i „wspomnienie wyidealizowane tęsknotami” to przywoływa-
ne już „prowincje niewierne” – kraina poetyckiego dzieciństwa. 

„Podróż w epokę genialną” (Księga, s 120), zanim rzeczywiście nastąpi, zosta-
je zasygnalizowana komunikatem metaliterackim. Pomimo że nasze rozumienie 
tego pojęcia zasadniczo nie odbiega od ustaleń romana jakobsona9, warto je jed-
nak uściślić. skorzystajmy zatem z opinii Umberta eco:

Metanarracyjność [...] [to] namysł tekstu nad samym sobą i własną naturą albo [...] wtargnięcie 
głosu auktoralnego, który zastanawia się nad tym, o czym opowiada, lub wzywa czytelnika, aby czynił 
to razem z nim [...]. zaczyna się w gruncie rzeczy wraz z „gniew, bogini, opiewaj” [...]10.

zgodnie z założeniami narratologii strukturalistycznej mamy tu do czynienia 
z „sygnałami skierowanymi do słuchacza lub czytelnika”11. jak pisze Harald Wein- 
rich, powołując się na claude’a Lévi-straussa:

W micie Protagorasa u Platona czytelnik rozpozna w przybliżeniu następujące sygnały: 
[...]
sygnały metajęzykowe: zapowiedź narratora, że będzie opowiadał mit.

  9 r. j a k o b s o n, Poetyka w świetle językoznawstwa. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. 
t. 2. Wybór, red. nauk., wstęp M. r. M a y e n o w a. Warszawa 1989.

10 U. e c o, O literaturze. Przeł. j. U g n i e w s k a, a. W a s i l e w s k a. Warszawa 2003, s. 198.
11 H. W e i n r i c h, Struktury narracyjne mitu. Przeł. M. d r a m i ń s k a - j o c z o w a. „Pamiętnik Li-

teracki” 1973, z. 1, s. 313.
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sygnały tekstowe stałe: na początku formuła wprowadzająca: „Był sobie pewnego razu...; w dalszym 
ciągu inne sygnały, wskazujące na sekwencję narracyjną”12.

co więcej, sygnały te tworzą swoistą „armaturę” mitu – „zespół właściwości 
występujących niezmiennie w dwóch lub w kilku mitach”13. Wobec tego inicjalna 
zapowiedź narratora: „a było tu wszystko jak w bajce, jak w romantycznym ogrodzie 
fantazji, jak w wspomnieniu, wyidealizowanym tęsknotami...”, pełni, w myśl zało-
żeń strukturalistycznych, funkcję w najwyższym stopniu mitotwórczą w obrębie 
realistycznej narracji powieściowej. Metanarracja ma tutaj rolę delimitacyjną, gdyż 
„sternizm opisu” rozluźnia „strukturę narracji”, zrywając „jej ciągłość” (B 288). 

W aspekcie metajęzykowym nie jest redundantny fakt, kto nadaje komunikat. 
te ważkie relacje narracyjne w powieści Muellera omawiał tak artur Hutnikiewicz:

napisana w założeniu w trzeciej osobie zmienia [ona] jednak bardzo często punkty widzenia odda-
jąc głos b o h a t e r o w i, a jednocześnie poprzez obiektywną wymowę przedstawianych i opisywanych 
faktów raz po raz koryguje jego subiektywne oglądy i rozumienie rzeczy. na tle tradycyjnych kanonów 
narracji była to interesująca nowość, mająca istotny udział w wewnętrznym rozwoju prozy fabularnej14.

Wobec tego w analizowanym fragmencie Dwóch pochodów należy uznać pojęcia 
takie, jak „narrator”, „podmiot”, „bohater” etc. za tożsame. co więcej, wszelkie par-
tie prozy lirycznej Henryka Flisa trzeba potraktować jako wyznania protagonisty. 

temat operacji metatekstowych jako składnika poetyki – zarówno immanentnej, 
jak i sformułowanej – twórczości autora Sklepów cynamonowych istnieje w dysku-
sji historycznoliterackiej od dawna. nie darmo jarzębski wspomina we wstępie do 
schulzowych dzieł: 

dziś więcej wiemy o funkcjach schulzowskiego stylu, dysponujemy też – głównie za sprawą krzysztofa 
Miklaszewskiego, Władysława Panasa, Włodzimierza Boleckiego i Piotra Wróblewskiego – pracami ana-
lizującymi osobliwości języka tej prozy [...]. [s XXXii]

 jak na tym tle wygląda refleksja nad metanarracją u Muellera? już współczes- 
ny autorowi Henryka Flisa karol irzykowski dostrzegał mianowicie sygnały meta-
literackie, ściślej – autotematyczne, w ostatnim rozdziale powieści:

postanawia Flis napisać ze swoich przejść powieść i zironizować w niej samego siebie [...]. Przypomina 
mi to opis szyldu na pewnej gospodzie u jean Paula, szyldu, na którym był namalowany drugi taki sam 
szyld, a w tym szyldzie znowu szyld, itd. ad infinitum15.

teorię irzykowskiego podjęła aleksandra Budrecka:

Paradoksalny efekt sugestii Muellera polega na tym, że powieść Henryk Flis mogłaby się składać 
z nieskończonej ilości powieści zatytułowanych Henryk Flis. za każdym bowiem razem, kiedy docho-
dzimy do końca lektury, istnieje teoretyczna możliwość powtórzenia tej lektury, za każdym razem 

12 Ibidem, s. 313–314.
13 Ibidem, s. 314.
14 a. H u t n i k i e w i c z, Młoda Polska. Wyd. 7. Warszawa 2001, s. 320. Podkreśl. i. s.
15 k. i r z y k o w s k i, Jeszcze jeden Hamlet. W: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta koniecz-

ności. – Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. (W sprawie Stanisława Brzozowskiego). – Pro-
legomena do charakterologii. Wstęp a. L a m. kraków 1980, s. 516.
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można przytoczyć w tym miejscu to, co zaczyna pisać Flis, staje przed nami szansa nieskończonej ilości 
otwierania cudzysłowu, po którym następowałoby pierwsze zdanie powieści [...]16.

co więcej, badaczka stosuje tutaj pojęcie metajęzyka. tezy irzykowskiego, roz-
winięte przez Budrecką, są z pewnością godnym rozważenia świadectwem lektury 
krytycznej. odwołuje się do nich także Puchalska w posłowiu do jedynego powo-
jennego wydania tekstu Muellera (M-2 270–317). choć to szkic kanoniczny dla 
recepcji Henryka Flisa, nie możemy się zgodzić z autorką, iż utwór „nie zawiera 
bezpośrednich wypowiedzi o sobie samym” (M-2 309). Pomimo że Puchalska przy-
wołuje autotematyzm (jak pisze eco – „wtargnięcie głosu auktoralnego”) Henryka 
Flisa, nie traktuje go jako formy metanarracyjnej. co jednak bardziej znamienne, 
żaden z wymienionych badaczy nie dostrzegł przejawów metanarracyjności już na 
poziomie podtytułu dzieła („powieść”), nie mówiąc o zauważeniu wewnętrznych syg- 
nałów metaliterackiej segmentacji utworu. Wartościowe próby reinterpretacji tego 
zagadnienia nie zostały, jak dotąd, dokonane. i my także ich tutaj nie przedsiębie-
rzemy, ale jedynie zarysujemy dalsze perspektywy badawcze. rzetelna reinterpre-
tacja wykraczałaby znacząco poza objętość niniejszej pracy, która nb. traktuje o tej 
sferze tylko w zakresie niezbędnym dla ukazania poetyckiej przestrzeni utworu, 
będącej także przestrzenią dzieciństwa.

Wracając do porównania języka poetyckiego obu drohobyckich pisarzy, należy 
przywołać wnioski wspomnianego już Boleckiego. Widzi on bowiem w formułach 
metatekstowych konstytutywne „elementy założeń symbolistyczno-awangardowych”, 
które „pełnią funkcję ujawnianych w narracji zasad poetyki” (B 253). W wypadku 
Muellera będzie to przestrzeń romantyczna. toteż stosując ciąg porównań: „jak 
w bajce, jak w romantycznym ogrodzie fantazji, jak w wspomnieniu”, Flis „apeluje 
o zwiększoną uwagę czytelnika” (B 256–267). rzecz istotna, apel to wielopoziomowy, 
ponieważ wyrażony także zapisem graficznym – cytowane zdanie zostało wyróżnio-
ne osobnym akapitem. Henryk bowiem ostrzega, że rejestry rzeczywistości, o których 
niedługo opowie, to nadrzeczywistość – schulzowski „ślepy tor” narracji. co więcej 
i co najważniejsze, stanowi on domenę dziecka – świat widziany jest jego oczyma. 
analogicznie schulzowski józef pyta retorycznie: „czy możemy zaryzykować podróż 
w epokę genialną?” (Księga, s 120), by zaraz potem dobitnie stwierdzić – „w imię 
Boże tedy – wsiadamy i odjazd!” tak więc jego „epoka genialna” to mityczna kraina 
dzieciństwa.

„romantyczny ogród fantazji” staje się tutaj metaforą przestrzenną miejsca 
o niejasnym statusie ontologicznym, które nie może po prostu być, ale istnieje 
ambiwalentnie. dlatego też potrzebuje ciągłej aktualizacji poprzez porównanie: nie 
jest samo w sobie, lecz – jak coś, co nie należy w pełni ani do jednej, ani do drugiej 
przestrzeni. niczym „romantyczny ogród”, który nie jest ani lasem, ani ogrodem, 
ani parkiem. cechuje go niedookreśloność i pewna dowolność interpretacyjna: 
„nieregularny ogród angielski stanowi wyraz duszy romantyka. zaciera granicę 
pomiędzy ogrodem czy parkiem a przestrzenią naturalną”17. zatem przestrzenna 

16 a. B u d r e c k a, Stanisław Antoni Mueller i jego powieść „Henryk Flis”. „Prace Polonistyczne” se-
ria 28 (1972), s. 126.

17 zob. W. P r ó c h n i c k i, Romantyczne światy. Czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego. kraków 
1992, s. 71. zob. też realizację motywu romantycznego ogrodu fantazji w Rusałkach j. B. Z a- 
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ambiwalencja pozwala nam raczej przypuszczać niż twierdzić, dlatego też przestrzeń 
„genialnej epoki” nie ma jednoznacznej nazwy, a introspekcja Flisa nie dostarcza 
mu wiedzy pewnej. W związku z tym Mueller stosuje na poziomie semantycznym 
tekstu schulzowską „strategię sugestii”, która w wymiarze składniowym realizuje 
schemat porównania (omijając „słowo właściwe”, „le mot juste”). zatem „wszystko” 
było „jak w bajce, jak w romantycznym ogrodzie fantazji, jak w wspomnieniu, wy-
idealizowanym tęsknotami...” Bolecki mówi tu o funkcji „charakteryzowania przed-
miotu opisu” (B 254), będącej w najwyższym stopniu funkcją metanarracyjną:

nazwa tego, co „nie ma nazwy”, jest tu zastępowana określeniami układającymi się jakby koncen-
trycznie wokół nie dającego się nazwać zjawiska, np. „ten ciemny nieobjęty żywioł”, „sedno rzeczy” [...]. 
Mamy tu więc do czynienia z n a z w a m i  n e g a t y w n y m i, ze specyficznymi etykietami zastępczymi, 
z nazwami-przypuszczeniami. [B 254]

Maria Podraza-kwiatkowska cytuje w kontekście „nazw negatywnych” symbo-
listyczną tezę stéphane’a Mallarmégo: „nazwać przedmiot to zniszczyć trzy czwarte 
rozkoszy poetyckiej” (cyt. za: B 254). Przeto Flis odchodzi od „słowa właściwego” 
w stronę prowincji – „niewiernych” dosłowności. zarówno u schulza, jak i u Muel-
lera „prowincje” te należy sklasyfikować jako „środek ekspresji symbolicznej”18. 

Muellerowskie przekroczenie „granic szarej codzienności” oznacza opuszczenie 
„przestrzeni w tradycyjnym euklidesowym znaczeniu”19. Herman Meyer stosuje 
tutaj „cassirerowskie pojęcie przestrzeni mitycznej”20. rzecz ważna, Meyer doko-
nuje rozróżnienia „przestrzeni” i „lokalizacji”:

Lokalizacja określona bywa przez dane o charakterze faktycznym i empirycznym, a więc np. przez 
wymienienie nazw geograficznych czy też nazw ulic itd. natomiast przestrzeń ma charakter bardziej 
duchowy; jest to obdarzona określonym kształtem ekspresja ludzkiego odczuwania, przy której można 
pozwolić sobie na rezygnację z dookreśleń natury faktycznej, przez co bynajmniej nie ulegnie pomniej-
szeniu właściwa owej formie ekspresji zdolność przekazywania myśli. tym samym stwierdzamy, iż ową 
nasyconą sensem i przeżytą przestrzeń znamionuje pewna potencja symboliczna – chociażby nawet ten 
jej symboliczny charakter nie został przez twórcę zaznaczony czy wyrażony explicite21.

tak tedy „romantyczny ogród fantazji” Flisa to sfera symboliczna, zarysowana 
zarówno implicite, jak i w postaci ramy metanarracyjnej. „Fantazja” z kolei kono-
tuje sferę „wyobraźni”. gaston Bachelard we wstępie do swej Poetyki przestrzeni 
pisze:

Przestrzeń uchwycona wyobraźnią nie jest przestrzenią obojętną, pozostawioną miarom i rozwadze 
geometry. Przeżywamy ją n i e  w  r z e c z y w i s t o ś c i, ale z całą stronniczością wyobraźni. niemal 
zawsze przyciąga. skupia istnienie wewnątrz opiekuńczych granic22.

l e s k i e g o  (w: Wybór poezyj. oprac. B. s t e l m a s z c z y k - Ś w i o n t e k, c. g a j k o w s k a. Wro-
cław 1985).

18 t. i j. j a r z ę b s c y, Uwagi o semantyce przestrzeni i czasu w prozie Brunona Schulza. W zb.: 
Studia o prozie Brunona Schulza. katowice 1976, s. 49.

19 zob. ibidem.
20 H. M e y e r, Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej. Przeł. 

z. Ż a b i c k i. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 254. 
21 Ibidem, s. 252.
22 g. B a c h e l a r d, Wstęp do „Poetyki przestrzeni”. Przeł. W. B ł o ń s k a. W zb.: Współczesna teoria 
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tutaj owo „istnienie” znajduje się w nierzeczywistym świecie „bajki”. słowo to 
zaś odsyła do eseju schulza Mityzacja rzeczywistości, w którym czytamy, że „naj-
pierwotniejszą funkcją ducha jest bajanie, jest tworzenie »historyj«” (s 366). do-
kładniejsze omówienie zagadnienia „bajki” u schulza przekracza objętość niniej-
szego szkicu23. stanowi ona jedno z określeń gatunkowych czy też paragatunkowych 
występujących w XVii rozdziale Wiosny, w którym to narrator (w tym wypadku 
tożsamy z jakąś instancją nadawczą wyższą niż pierwszoosobowy narrator-prota-
gonista24) schodzi tam, gdzie „korzenie drzew chcą mówić”, gdzie „pod darnią na-
zbiera się bardzo wiele przeszłości, dawnych powieści, prastarych historyj [...]” 
(s 157). tam również, gdzie „słowa nasze gubią się wśród niejasnych skojarzeń”, 
mieści się jungowska sfera archetypów25; tam, gdzie ów „acheront, orkus, Pod-
ziemie”, józef – na podobieństwo orfeusza – odbywa podróż, by odkryć pokłady 
kolektywnej nieświadomości zbiorowej. Peregrynacja to do-słowna, albowiem tylko 
poprzez słowo – szerzej – poprzez literaturę26 możemy poznać poezję i mit (a zatem 
i dzieciństwo), bo „nienazwane nie istnieje dla nas” (Mityzacja rzeczywistości, s 365). 
Michał Paweł Markowski podkreśla, że „narrator Wiosny sprowadza nas w głąb 
słowa, ale tym samym [...] w głąb siebie. te dwie perspektywy są nierozdzielne”27. 
„głębia słowa” to sfera „meta”. stąd i my, kontynuując podróż par excellence schul-
zowską, musieliśmy przejść przez słowo, by móc zajrzeć „w głąb” duszy Flisa. Przez 
analogię możemy nazwać poetycki fragment Muellerowskich Dwóch pochodów 
rozdziałem XVii Wiosny widzianym oczyma Henryka.

Mundus reversus. Poetyka lustra w krajobrazie wewnętrznym

Pora przekroczyć granicę „prowincji niewiernych”. Flis mówi o nich: „co za prze-
dziwna biesiada dla oka!” (M-2 5). niewątpliwie została tu dosłownie wyrażona 
„percepcyjna motywacja opisu w tekście narracyjnym”, a zwłaszcza „percepcyjne 
usytuowanie bohatera w świecie przedstawionym” (B 290). jednakże ustaliliśmy, 
iż przeanalizowane fragmenty metanarracyjne, które następują w tekście bezpo-
średnio po wykrzyknieniu narratora, utożsamianego na tym etapie narracji z bo-
haterem, wskazują, że leksemy związane znaczeniowo z czasownikami „widzieć”, 
„patrzeć” czy też „oglądać” nie są motywowane empirycznie. innymi słowy, okrzyk 
Flisa ma charakter, co oczywiste, ekspresyjny, jednakowoż w toku dalszej lektury 

badań literackich za granicą. Antologia. oprac. H. M a r k i e w i c z. t. 2. kraków 1972, s. 386. 
Podkreśl. i. s.

23 kwestię tę omówił M. P. M a r k o w s k i  (Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. 
kraków 2007, s. 222–228).

24 zob. a. o k o p i e ń - s ł a w i ń s k a, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W zb.: Problemy 
teorii literatury. seria 2. Wybór H. M a r k i e w i c z. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987. 

25 zob. c. g. j u n g, Psychologia i twórczość. Przeł. k. k r z e m i e ń - o j a k. W zb.: Teoria badań 
literackich za granicą. t. 2: Od przełomu antypozytywiztycznego do roku 1945. cz. 1: Orientacje 
poetocentryczne i kulturocentryczne. Wybór, wstęp, komentarze s. s k w a r c z y ń s k a. kraków 
1974.

26 zob. M a r k o w s k i, op. cit., s. 228: „»mgliste fajczarnie fabuł i bajek«, to archiwum pamięci, a jed-
nocześnie literacki filtr”. 

27 Ibidem, s. 227.
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potencjalny czytelnik przekona się niechybnie, iż to zabieg czysto retoryczny, zbli-
żony do captatio benevolentiae. czujmy się zatem zaproszeni na ową „biesiadę dla 
oka”. ale paradoks owego zaproszenia polega w istocie na tym, że wspólnota nadaw-
czo-odbiorcza okazuje się fikcjonalna. „Widzieć” bowiem oznacza tu tyle, co „wy-
obrażać sobie”, „śnić”, „marzyć” etc. (B 291). a to może uczynić jedynie sam boha-
ter! zupełnie nieretoryczne było przecież stwierdzenie schulzowskiego józefa: „nie 
odpowiadam za moje sny” (Wiosna, s 210). Wobec tego opis ma tutaj motywację 
oniryczną, w takim zaś wypadku z gruntu realistyczne założenie patrzenia w duchu 
Mickiewiczowskiego „widzę i opisuję” okazuje się błędne. kategorią nadrzędną 
będzie „biblijno-romantyczny sens widzenia jako wyobraźni, jako oka wewnętrzne-
go” (B 292). nie mogło być zresztą inaczej. zasada „oka wewnętrznego” ma charak-
ter ze wszech miar liryczny, a każda z „epok genialnych” dzieciństwa czy to schul-
zowskiego, czy to Muellerowskiego, jest krainą poetyckiego „bajania”. „Wspomnie-
nie”, „tęsknota” i wyrażona dosłownie „idealizacja” to stany psychiczne podmiotu 
właściwe krajobrazom wewnętrznym. jak mawiał Blaise Pascal:

nie w przestrzeni powinienem szukać swej godności, ale w porządku własnej myśli. nie będę miał 
więcej posiadając ziemię; przestrzenią wszechświat ogarnia mnie i pochłania jak punkt; myślą ja go 
ogarniam28.

rozważania Pascala pozwalają wpisać duchową wędrówkę Flisa w porządek 
kosmogoniczny. Bohater zdaje się „ogarniać” cały wszechświat, nawet jeśli byłby on 
tożsamy z prowincjonalnym rokomyszem. silna podmiotowość sprawia, że opozycja 
centrum–peryferie okazuje się tutaj redundantna. co więcej, pejzaż wewnętrzny to 
niejako nowe kosmiczne centrum, w którym, za pośrednictwem „myśli”, podmiot 
redukuje wspomniany „wszechświat” do wręcz substancjalnego „punktu”. Potencja 
świadomości jednostkowej konotuje w tym wypadku metaforykę barokową29. Prze-
strzeń „ogarnięta” myślą staje się krucha i nietrwała – w pełni zależna od podmiotu. 
konstytuuje ją bowiem tylko „myśl” – kaprys dorosłego-dziecka. owo skupienie na 
Pascalowskim „porządku własnej myśli” odnajdywał we Flisie irzykowski, nazywając 
protagonistę „galicyjskim Hamletem”30. W istocie – Henryk mówiąc o „biesiadzie dla 
oka”, mógłby powtórzyć za duńskim księciem z dramatu szekspira: „zdaje mi się, 
że widzę... gdzie?/ Przed oczyma duszy mojej”31. oto obraz duszy Flisa:

Było tu niskie mleczne niebo, niby kapliczny strop, rżnięty z litego opalu, i słońce na nim ogromne, 
rażące, białe, jak tarcza kuta z cyny w srebrzystym otoku. i była ulica długa, powietrzna i czysta, pła-
wiąca się w blaskach, pogodna, jak wspomnienie z dzieciństwa. [M-2 6]

opis rozpoczyna się od porządku wertykalno-zstępującego, realizującego sche-
mat metaforyki przestrzennej „góra–dół”. jednak ta przestrzeń nie jest bezkresna. 
„niskie mleczne niebo” porównano do „kaplicznego stropu, rżniętego z litego opalu”. 

28 B. P a s c a l, 256. W: Myśli. Przeł. t. B o y - Ż e l e ń s k i. W nowym układzie według j. c h e v a-
l i e r a. Przedm. j. c h e v a l i e r. Przypisy, warianty przekł. M. t a z b i r. Wyd. 5. Warszawa 1972.

29 zob. d. n a b o r o w s k i, Krótkość żywota. W: Poezje. tekst, słowniczek j. n i e d ź w i e d ź. kraków 
2003, s. 21.

30 i r z y k o w s k i, op. cit., s. 513.
31 Fragment ten cytuję z motta do Romantyczności a. M i c k i e w i c z a  w przekładzie poety (w: Wybór 

pism. red. d. d r a b i k o w s k a, i. o r l e w i c z. Wyd. 3. Warszawa 1952, s. 23).
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sfera niebieska, kojarzona z czymś nieograniczonym, została zestawiona na zasa-
dzie kontrastu z zamkniętą kopułą architektoniczną, co więcej, „rżniętą z litego 
opalu”, a więc materialną, z trwałego kamienia. czasownik „rżnąć” wiązany bywa 
z trudem rzemieślnika. jeśli zatem ów nieboskłon wyszedł spod ręki Boskiego 
kreatora, nie byłby to renesansowy Deus artifex z „czego chcesz od nas, Panie...” 
jana kochanowskiego, lecz raczej Deus faber – twórca toczący bój z niełatwą w for-
mowaniu materią. Bóg-rzemieślnik umieścił na firmamencie „słońce”, które choć 
„ogromne”, to ograniczone „niskim mlecznym niebem”. nieustanna fluktuacja 
przestrzeni pozornie otwartej i przestrzeni definitywnie zamkniętej będzie istotną 
cechą poetyki immamentnej Muellera. Paradoks obrazowania, które nie znajduje 
reprezentacji w świecie empirycznym ewokowanego czytelnika, polega na tym, że 
projektowane całostki wyobrażeniowe są sprzeczne w planie horyzontalnym. jeśli 
epitet „ogromny” ma konotować wielkość (słońce wydaje się wielkie, gdy ma się ku 
zachodowi), a nie siłę, odrzuca równoczesne uwypuklenie takich cech słońca, jak 
„rażące, białe”, te bowiem system banalnych skojarzeń32 odbiorcy umieści w polu 
znaczeniowym południa. symultaniczność planów temporalnych wyklucza „loka-
lizację”, w rozumieniu Meyera, jako przedmiot Flisowego opisu. Mamy do czynienia 
z krajobrazem semper et ubique, na wskroś duchowym – z peregrynacją myśli, 
które nie respektują pór dnia i zasad tzw. prawdopodobieństwa. rzecz ważna, 
„słońce”, które rozpatrywaliśmy pod względem pozycji nad horyzontem, to raczej 
pars pro toto. Porównanie „jak tarcza kuta z cyny w srebrzystym otoku” ewokuje 
cyferblat zegara słonecznego33. Początek kolejnego zdania („i była ulica [...]”) do-
pełnia triadę anafor (wcześniejsze „a było tu [...]”, „Było tu [...]”). obiektywne 
stwierdzenie „była ulica długa” to sfera pozornie realistyczna. jednak zwróćmy 
uwagę, jaka w istocie jest owa aleja: „powietrzna i czysta, pławiąca się w blaskach, 
pogodna” – przypomina zupełnie... niebo. jak pisze Bolecki: „obie sfery znaku 
(»przedmiotowy« i »metaforyczny«) współistnieją w bardzo silnych zależnościach tak 
wewnątrz, jak i zewnątrzzdaniowych” (B 274). relacje zostają dodatkowo wzmoc-
nione przez odwrócenie metaforyki. sfera niebieska poetyzowana jest za pomocą 
pojęć związanych prymarnie z architekturą („kapliczny strop”, „tarcza kuta z cyny”), 
natomiast trakt, sfera urbanizacji – pojęciami konotującymi niebo. Mueller konse-
kwentnie stosuje „technikę zbliżeń i oddaleń filmowych” (B 292). tak więc świat 
widziany oczyma dziecka to mundus reversus – domena wyobrażeniowego monizmu. 
Liryzacja prozy powoduje, że niebo zmienia się w miasto, miasto zaś – w niebo. 
Wszechświat zamyka się w wewnętrznym mikrokosmosie podmiotu, a przestrzeń 
mityczna staje się ekwiwalentem nieskończoności. jan gondowicz, pisząc o toposie 
świata na opak, trafnie scharakteryzował krainę „prowincji niewiernych”:

odwracanie wszelako nie należy do recept niewinnych. [...] W „drugim obiegu” europejskich idei 
XVi–XiX wieku krążyły wiersze, przysłowia, a zwłaszcza jarmarczne drzeworyty o znamiennym reper-
tuarze: [...] myszy zjadają kota, wół ćwiartuje rzeźnika, d o m y  wędrują wśród c h m u r, a ciała nie- 
bieskie po ziemi. [...] rzeczy stają się odbiciami siebie samych. Przejmują całą perfidię, jaka cechuje 

32 zob. g. L a k o f f, M. j o h n s o n, Metafory w naszym życiu. Przeł., wstęp t. P. k r z e s z o w s k i. 
Warszawa 2010.

33 jeśli potraktujemy perypetie Flisa jako transfigurację dziejów Muellera, otwarta pozostaje kwestia, 
czy około roku 1908 istniał w drohobyczu jakikolwiek zegar słoneczny.
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odbicia: nieuchwytność, efemeryczność, skłonność do przedrzeźniań, odwrócenie symetrii, odmowę 
kontaktu34.

należy podkreślić, że gondowicz jako przykład podaje charakterystyczny dla 
poetyki świata odwróconego, jakby wyjęty z powieści Muellera, motyw domów, 
które „wędrują wśród chmur”. autor Henryka Flisa zdaje się stosować zasadę po-
etyzacji, wyznawaną przez rolanda de reneville’a: „poezja ma być niekończącym 
się ciągiem wariacji jednej po cichu zakładanej metafory, łączącej człowieka z nie-
bem”35. Metaforą tą jest zwierciadło wielokrotne. kolejna cecha z przywołanego 
przez gondowicza katalogu, którą warto wyszczególnić, to immanentna dla topiki 
odbicia „odmowa kontaktu”. tworząc w swoim umyśle zaledwie odbicie rzeczywi-
stości miasta (imitatio), Flis w istocie aktualizuje przenośnię przestrzennego wyob-
cowania. „Świat na opak” stanowi tutaj emanację treści psychicznych, które jako 
szczególne i jednostkowe zostają wyłączone z kręgu doświadczeń zbiorowych 
i obiektywnych. idealizacja miasta może doprowadzić twórcę fantazmatu – neura-
steniczny podmiot, do skrajnej alienacji, dlatego też, by użyć terminu gondowicza, 
„odwrócenie [...] nie należy do recept niewinnych”. odblask, wiązany z tradycją 
narcystyczną, grozi bowiem zapatrzeniem się w rzeczywistość empirycznie pustą 
(nierzeczywistość), bo „rzeczy stają się odbiciami siebie samych”.

dialektyka odwrócenia należy do praw rządzących imaginacją Flisa. zresztą to 
także zasada naczelna autora Sanatorium pod Klepsydrą. cytowani już teresa 
i jerzy jarzębscy podają, że „labirynt przenika wszystko, znikają granice między 
przestrzeniami zamkniętymi a kosmosem; miasto rozrasta się w noc [...], a noc 
upodabnia się do miasta”36. na potwierdzenie tej tezy autorzy zestawiają ze sobą 
dwa wybrane fragmenty schulzowskiej prozy:

miasto rozgałęziało się coraz głębiej w labirynty zimowych nocy, z trudem przywoływane przez krótki 
świt do opamiętania [...]. [Sklepy cynamonowe, s 57]

Potem była już nagle noc – wielka noc, rosnąca jeszcze podmuchami wiatru, które ją rozszerzały. 
W jej wielokrotnym labiryncie wyłupane były gniazda jasne: sklepy – wielkie, kolorowe latarnie, pełne 
spiętrzonego towaru i zgiełku kupujących. [Noc wielkiego sezonu, s 98]

zarówno u schulza, jak u Muellera „rzeczy stają się odbiciami siebie samych” 
poprzez użycie konwencji labiryntu, w którym odbite i odbijane, pierwowzór i po-
etycka transfiguracja przenikają się nieustannie. 

oto jak wygląda Flisowe miasto w chmurach, miasto à rebours:

dwa równe rzędy domów, kamienic, will, pałacyków, rozmaitych białością tynku, czerwienią su-
rowej cegły, lśniącym szkliwem ozdób kaflowych – ujmowały koryto wezbrane powodzią światła. [M-2 6]

Miasto to obszar architektonicznej różnorodności („białość tynku”, „czerwień 
surowej cegły”, „lśniące szkliwo ozdób kaflowych”), ale jednocześnie de facto zge-
ometryzowany i zunifikowany („równe rzędy”). Proste wyliczenie („dwa równe rzędy 

34 j. g o n d o w i c z, Mrugająca materia. W zb.: Białe plamy w schulzologii, s. 118–119. Podkreśl. i. s.
35 cyt. za: M. j a n i o n, Gorączka romantyczna. Wyd. 2. gdańsk 2007, s. 46.
36 j a r z ę b s c y, op. cit., s. 68.
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domów, kamienic, will”), mające oddawać harmonijny ład, zostaje bardzo szybko 
złamane zastosowaniem leksemu nie neutralnego, jak uprzednio, ale wyraźnie 
nacechowanego semantycznie, po „willach” pojawia się bowiem nie „pałac” – jak 
należałoby przypuszczać – lecz „pałacyk”. Forma deminutywna jest tyleż poto- 
cyzmem, wywołującym efekt zaskoczenia (jak przerzutnia w wierszu), co swoistym 
sygnałem ironii, która bierze w nawias poprzednią enumerację, anulując niejako 
jej sens dosłowny. „Pałacyki” to już nie świat architektów czy też zwiedzających 
miasto przechodniów, to nadrealność – by użyć terminu Witolda gombrowicza – 
„dzieckiem podszyta”. Poprzez prosty zabieg słowotwórczy Mueller w obrębie jed-
nego wyliczenia dokonuje transfiguracji precyzyjnego i obiektywnego obserwatora 
w „bajarza” używającego dziecięcego rejestru języka. jak się potem okaże, to sygnał 
teatralizacji przestrzeni, która jest „jak kulisy czarodziejskiej sztuki w dziecinnym 
teatrzyku” (M-2 7). sztukę tę rozgrywa wyobraźnia Flisa. to on pełni funkcję jej 
inscenizatora, reżysera i wykonawcy; on staje się osią świata przedstawionego, 
który bez jego świadomości nie może zaistnieć. to prywatne theatrum bohatera.

Wróćmy jednak do analizowanego fragmentu. Pośród całostek wyobrażeniowych 
ukazujących oczyma Flisa „powódź światła”, możemy wyróżnić leitmotiv zespolenia 
światła z wodą. już pierwsza z licznych metafor akwatycznych – „powódź” – kono-
tuje nieuchwytny ruch omnipotentnego żywiołu. Poetyckie „studium kinematyki” 
fotonów rozpoczyna się od kontrastu syntaktycznego. relacje składniowe zostały 
zbudowane wokół semantycznej antytezy, która będzie zasadą konstrukcyjną wią-
zania struktur narracyjnych w elementy wizualne w obrębie całego fabularyzowa-
nego opisu. otóż pierwsza część wypowiedzenia („dwa równe rzędy domów [...]”) 
sytuuje przestrzeń miejską w sferze statycznej geometrii. zostaje ono momentalnie 
przełamane za pomocą znaku myślnika, który na poziomie treści odsyła w zdaniu 
do dynamicznego obrazu „koryta wezbranego powodzią światła”. zatem składnia 
odgrywa rolę korelatu graficznego i prozodycznego metaforyki. dalej czytamy:

Płynne, niespokojne, mżące, burzyło się ono w zamkniętej przestrzeni promienną falą ulicznego 
pyłu, przetopionego w lotny metal, przelewało się na boki, i tysiącem lśnień, błysków, tonów i półcieni 
odbite od jednego brzegu, uderzało ławą w brzeg przeciwległy, i tak dalej, wciąż dalej toczyło się, chwia-
ło, pryskało snopami iskier, pękami promieni, bukietami barw w długie rzędy szyb okiennych, w okucia 
metalowe, w rynny i blachy dachów. szybom szyby, blachy blachom podawały te balony lotne i świetne 
rakiety, odrzucając je sobie wzajem, niby obręcze owite barwnym papierem. [M-2 6]

określenia takie, jak „płynne, niespokojne, mżące”, „promienna fala”, „przele-
wało się na boki”, „odbite od jednego brzegu” sytuują się w polu znaczeniowym 
„woda”. tworzą rozbudowaną peryfrazę wzburzonego morza czy też oceanu. Biorąc 
pod uwagę monizm wyobrażeniowy sfer, których granice są „płynne, niespokojne, 
mżące”, możemy stwierdzić, że to podwójna peryfraza – ocean niebem, a niebo 
oceanem. już na tym poziomie zastosowano metaforę lustra, będącego zwierciadłem 
duszy. zasada nieustannych metamorfoz i polifoniczności perspektyw obrazowania 
wskazuje ambiwalentność duszy, posłusznej prawu wielokrotnego odbicia („i tak 
dalej, wciąż dalej”) w zamkniętym układzie nieuporządkowanego pędu.

jakie są zasady tej poetyckiej fizyki Henryka? Metaforyzacja światła zachodzi 
jednocześnie na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy percepcji zjawisk 
związanych ze światłem i jego potencjalnymi źródłami: słońcem („pęki promieni”), 
ogniem („pryskać snopy iskier”), wyładowaniami atmosferycznymi („tysiąc lśnień, 
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błysków”). W tym polu mieści się również topos kontrastu lux–tenebrae („półcienie” 
– mrok; „bukiety barw” – światło). co więcej, do głosu dochodzi także poetyka sy-
nestezji, ponieważ światło złączone jest tutaj nie tylko ze sferą wzroku, ale też 
słuchu („tony barw” i „ton dźwięku”). kolejny porządek skojarzeniowy obrazuje 
składnia werbalna. czasowniki „toczyć się” i „chwiać się” łączą się znaczeniowo 
z ciałami stałymi (dotyk). W opisie istnieją zatem co najmniej trzy symultaniczne 
sposoby metaforyzacji, aktualizujące w przyrodniczej rzeczywistości pozajęzykowej 
trzy odmienne stany skupienia materii. 

Farysowski „lot myśli”. katastrofizm imaginacji i theatrum mundi

Pejzaż wewnętrzny Henryka Flisa został skonceptualizowany w postaci lotu, a ści-
ślej – pędu. Ów dynamiczny ruch światła („lot myśli”) to figura wyobraźni podmio-
tu. natura tego zjawiska sprawia od samego początku wrażenie niejednoznacznej. 
Widzimy ciąg metamorfoz proteuszowego, a przez to multiwalentnego światła, 
którego ruch oddaje niedookreślenie wyobraźni Flisa. na płaszczyźnie filozoficznej 
pęd stanowi odzwierciedlenie Bergsonowskiego élan vital. narracja, charakteryzu-
jąca się dużą swobodą asocjacyjną, oddaje „nieprzerwany wytrysk nowości, z któ-
rych każda zaledwie się zjawi dla wytworzenia teraźniejszości, już się w przeszłość 
oddala”37. Przenośnia „pękających ram”38 to u Muellera pęd światła. Potencja ta, 
z natury niematerialna, składająca się z fotonów, będących raczej czystą energią39 
niźli empirycznymi cząsteczkami, zostaje ukazana nie sama w sobie, ale poprzez 
odbicie w materii. kategorię wzroku można tu uznać za irrelewantną, gdyż weryfi-
kuje ona tylko zjawiska pośrednie, które narrator-bohater nazywa „tysiącem lśnień, 
błysków, tonów i półcieni”. Paradoks (także paradoks duszy Flisa) polega na tym, 
że pędzące fotony jako potencja niezbędna, by wyłaniać przedmioty z ciemności, 
z nicości i z niebytu (biblijne „i stała się światłość” árdz 1, 3–4ñ), same sytuują  
się w kategorii antyprzedmiotów. Widzimy światło, powtórzmy słowa św. Pawła, 
„jakby w zwierciadle, niejasno” (1 kor 13, 12). z ewangelicznymi wersetami kore-
sponduje modna w dobie fin de siècle’u teoria gustave’a Le Bona:

w ciągłym spektrum promieniowania światło widzialne stanowi jedną dziesiątą całości. a zatem „nie-
widzialna część spektrum konstytuuje [...] najważniejszą cząstkę światła. to tylko wrażliwość ludzkie-
go oka tworzy podział między widzialną i niewidzialną częścią spektrum”40.

Wizualizacja promieniowania polega na ujawnianiu się ulotnych efektów (śla-
dów) – „błysków” i „lśnień”. Światło jako „pankreator” wzrokowej percepcji może 
być weryfikowalne w sferze empirycznej tylko na zasadzie opozycji do ciemności 

37 cyt. za: H u t n i k i e w i c z, op. cit., s. 21.
38 Ibidem.
39 energia nierozerwalnie wiąże się z „pędem”: „słowo »pęd« zawiera energię, naśladuje wybuch (wcześ- 

niej, przed XViii wiekiem, używano formy »pąd«), w innych językach także synonimy pędu mają 
cechy dźwiękonaśladowcze, rosyjskie mczat’, niemieckie sausen” (j. Ł u k a s i e w i c z, Pęd. W zb.: 
Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego uro-
dzin. red. W. d y n a k, M. U r s e l. Wrocław 2005, s. 177, przypis 18).

40 j. g a g e, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika. Przeł. j. H o l z m a n, a. Ż a k i e w i c z, 
przy współpr. M. M a c h o w s k i e g o. kraków 2010, s. 236.
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(a więc obserwujemy tu metaforyzację elementarnych praw fizyki). dlatego właśnie 
trzeba nadać mu formę, bo – podobnie jak woda, z którą jest tutaj łączone – przy-
biera ono kształt naczynia mieszczącego je, odbicia w materii. staje się zatem „falą 
ulicznego pyłu”, „lotnym metalem”, „balonem lotnym”, „świetną rakietą” czy też 
„obręczą owitą barwnym papierem” oraz po prostu „szybą”, „blachą” i „rynną”. 
jednak to tylko pozór. Materializacja światła szybko ujawnia swą imitatywność, 
albowiem figura myśli i wyobraźni przynależy do sfery transcendentalnej – uobec-
nia się w pełni, „skrapla się” tylko w obrębie sacrum: 

a światło mknęło szerokim korytem ulicy, jak lotny opar, aż hen, kędy jej wylot zamykały strzeliste 
zarysy kościoła-zamczyska, i tam się wreszcie s k r a p l a ł o  na jego dachach, flankach i wieżyczkach, 
i jak miedź roztopiona sączyło się ciężko w chłód witrażowych półmroków. [M-2 6; podkreśl. i. s.]

Światło „mknie” niczym „lotny opar”. oto „pęd mistyczny”41. Możemy go (ale 
i całą wędrówkę światła) odczytać w kategoriach opisu przygody. jacek Łukasiewicz 
wyjaśniał:

Przygodę [...] rozumiem tak, jak rozumiał ją za georgiem simmlem Bolesław Miciński: „włączona 
w łańcuch naszego życia jest równocześnie izolowana, ma swój początek i koniec”, a „jej granice w prze-
strzeni i czasie nie zdeterminowane są od zewnątrz, ale od wewnątrz”. [...] „twórca wyrywa fragment 
z nieskończonego szeregu życia [...] i nadaje mu formę autonomiczną, samowystarczalną. struktura 
przygody jest identyczna ze strukturą dzieła sztuki”. [...] tu – jak często bywa – przygodą jest podróż, 
pokonanie przestrzeni, i to podróż pędem42.

cel takiej przygody stanowił „poryw myśli, utopienie duszy w niebie [...], prze-
dłużenie pędu konnej jazdy Farysa”43. Wobec tego pęd duszy Flisa możemy uznać 
za realizację motywu farysowskiego. należy jednak zaznaczyć, iż jest to pęd moder-
nistyczny. U kazimierza Przerwy-tetmajera czytamy, co prawda: „na anioł Pański 
biją dzwony”, ale zaraz potem dowiadujemy się, że „w niebiosach kędyś głos ich 
kona”44. nieograniczona wertykalnie przestrzeń romantyczna zostaje, również 
u Muellera, zawężona do ściśle określonych i nieprzekraczalnych granic – „niskie 
mleczne niebo, niby kapliczny strop, rżnięty z litego opalu”. Pod tym względem 
wyobraźnia autora Henryka Flisa przypomina wyobraźnię twórcy Nocy wielkiego 
sezonu. jarzębscy zauważają, że bohater Sanatorium pod Klepsydrą, 

opisując środowisko, w którym się porusza, nadaje mu zawsze cechy albo labiryntu, albo zamkniętego 
theatrum, przestrzeni chronionej wyraźnymi granicami, poza którymi czai się nieokreślony żywioł45. 

jak się niebawem przekonamy, poza przestrzenią dzieciństwa na Flisa czyha 
nieobliczalny tłum („a pod tym królewskim przepychem wiszących ogrodów mrowił 
się tłum”, M-2 7). Wertykalne ograniczenie przestrzeni sprawia, że kulminacyjnym 
punktem, do którego dociera światło – „lotny opar”, są „strzeliste zarysy kościoła-
-zamczyska”. rzecz ważna, budowla ma niejasny status ontologiczny – zarazem 

41 Ł u k a s i e w i c z, op. cit., s. 172.
42 Ibidem, s. 173.
43 Ibidem.
44 k. P r z e r w a - t e t m a j e r, Anioł Pański. W zb.: Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – 

Młoda Polska). Antologia. Wstęp, wybór, oprac. j. B a j d a. Wrocław 2007, s. 291. 
45 j a r z ę b s c y, op. cit., s. 52.
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fortecy i świątyni. dlatego do jej przedstawienia użyto słów pochodzących z trzech 
pól znaczeniowych. „Flanki” i „wieżyczki” konotują sferę architektury militarnej, 
„witraże” wiążą się ze sferą sakralną, a „dach” to słownictwo neutralne. i właśnie 
na tej ambiwalentnej budowli pęd się kończy. Światło „sączy się”, „skrapla się” 
niczym chmura, przechodząc kolejną metamorfozę – staje się „jak miedź roztopio-
na”. spada w postaci deszczu „w chłód witrażowych półmroków”46, co wskazuje na 
powolne zamieranie. dynamikę ruchu skontrastowo ze statycznym, a przez to 
„chłodnym” wnętrzem kościelnego „półmroku”. Metafora odbicia tym razem przy-
biera postać soczewki – „witrażu”. Światło, będące ex definitione sygnałem percep-
cji wewnętrznej, tylko w świątyni może zostać poznane w pełni, a nie jako refleks 
w zwierciadle. W ten sposób autor wskazuje na „jedność kosmiczną pojmowaną 
jako ciągłość materialno-duchowa”47. skraplanie się jest tu sygnałem Boskiej ilu-
minacji – tęczy, która w Starym Testamencie była de iure symbolem przymierza 
jahwe z ludem noego. tym samym odwołania do Biblii – motywy tęczy i potopu – 
pełnią funkcję klamry kompozycyjnej, łączącej początek i koniec podróży. takie 
obrazowanie uzasadnia leitmotiv zespolenia światła z wodą. sfera zaś sacrum – mury 
kościoła – konotuje związek światła nie tylko z duszą, ale i z samym stwórcą. Biblia 
z kolei należy do mitów, a przecież dzieciństwo według schulza to czas re-kreacji 
prastarych mitologii. jak widać, te same intuicje były także udziałem, tworzącego 
u schyłku Młodej Polski, Muellera.

Pęd wiąże struktury narracyjne w elementy wizualne. dynamizacja obrazowa-
nia i fluktuacja całostek wyobrażeniowych, podporządkowana ruchowi falowemu 
światła, sygnalizowana jest składniowo poprzez synestezyjną enumerację. oddaje 
to nieuchwytność kinezy, pozostawiającej po sobie tylko nieczytelne znaki skoja-
rzeniowe. Według słynnego matematyka doby fin de siècle’u, Henriego Poincarégo 
– „ruch istnieje tylko jako środek destrukcji i rekonstrukcji materii”48. jednakowoż 
pęd ma także inne umocowanie semantyczne. za jego sprawą przedstawiony zo-
staje hic et nunc plan miasta, począwszy od „dwóch równych rzędów domów”, po 
dachy budynków i kościół. co więcej, topos miasta-labiryntu realizowany jest nie 
poprzez ukazanie konkretnych miejsc znanych z topografii, ale poprzez sam ruch 
w schemacie spirali i wielokrotnego zwierciadła. Warto podkreślić, że literacki dro-
hobycz tylko dzięki światłu poddaje się percepcji, ale percepcja ta staje się natych-
miast destrukcją, materia bowiem istnieje tu tylko jako zjawisko widzialne. zatem 
miasto, nie oświetlone myślami bohatera i przezeń nie nazwane – pogrąża się 
w ontologicznej ciemności oraz niebycie. katastroficzny motyw potopu nie ma wy-
miaru eschatologicznego, ponieważ na płaszczyźnie empirycznej jest wyrazem filo-
zoficznego dramatu niemożności dotarcia do istoty rzeczy. Postrzeganie jednak, 

46 co ciekawe, szczególne zjawiska atmosferyczne wydają się charakterystyczne dla drohobyckiej 
literatury. Motyw „miniaturowego obiegu meteorologicznego w obrębie większego, ogólnego” nale-
ży do topiki schulzowskiego obrazowania: „Wystawione na łagodny ten przepływ miasto zamknę-
ło się w słodkim i cichym klimacie, tworzącym jakby własny, miniaturowy obieg meteorologiczny 
w obrębie większego, ogólnego. Przez rok cały wieją tu ledwo wyczuwalne, łagodne prądy powietrz-
ne, które pod jesień przechodzą z wolna w jeden tok nieustanny i miodopłynny, w rodzaj jasnego, 
atmosferycznego golfstromu [...]” (Ojczyzna, s 358).

47 j a n i o n, op. cit., s. 46.
48 g a g e, op. cit., s. 235.
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dodajmy, że duchowe, to nie kategoria poznawcza (!), ale ekspresywna – blask 
wyraża zachwyt podmiotu („jakże wdzięczna na każdym kroku przynęta dla ma-
larskiego ukochania barwy [...]”).

Wróćmy do linearnego toku lektury: 

a domy, wille i pałace stały w tej ulewie jesiennego blasku [...] ciche i uroczyste, zdobne w festony 
zielonej choiny, w draperie różnokolorowe, w symboliczne transparenty i wywieszki, pstre makaty i dy-
wany, chorągiewki papierowe i płócienne [...]. [M-2 6] 

trójkowa enumeracja wykorzystana została po raz kolejny jako metonimia ca-
łości49. ta repetytywność to wynik nadorganizacji poetyckiej tekstu na poziomie 
brzmieniowym. Lingwistyczne wykładniki powtarzania stają się symbolem remini-
scencji, powrotu do dzieciństwa, co jest także charakterystyczne dla stylu schulza 
(zob. B 260). zamiast skomplikowanej metaforyki wielokrotnego zwierciadła mamy 
tutaj dość konwencjonalną „ulewę jesiennego blasku”. Plan obrazowania zostaje na 
moment zbliżony do realistycznego (przedmiotowego). oto obraz miasta udekoro-
wanego z okazji jubileuszu 30-lecia twórczości Henryka sienkiewicza (M-1 265). 
jednakże rzeczywistość natychmiast „ufantastycznia się” poprzez podporządkowa-
nie narracji wielokrotnej metonimii. Potencjalni bohaterowie ulegają dehumanizacji 
(B 301), gdyż – jak dalej czytamy – „z otwartych okien” wychylają się jedynie „barw-
ne plamy strojów i kapeluszy kobiecych” (M-2 6), a balkony „były wesołe, roześmia-
ne, głośne, jedwab tam lśnił i szeleścił, wymyślne wonie perfum przeróżnych stam-
tąd biły [...]” (M-2 6–7). elementy architektoniczne, przedmioty i natura ożywiona 
są przedstawiane „za pomocą konstrukcji leksykalno-semantycznych” (B 295) 
charakterystycznych dla ukazywania istot ludzkich. następuje od-człowieczenie 
deskrypcji bohaterów przy „jednoczesnej humanizacji rzeczy i przyrody” (B 301). 
Fabularyzacja opisu sprawia, że dalej czytamy o wstęgach, które poruszają się ni-
czym morskie fale („wsuwały się lekko, płasko między gałęzie drzew przydrożnych 
[...], kłoniły się statecznie ku sobie [...]”, M-2 7). ruch ten nie jest nieuporządkowa-
ny jak dionizyjski pęd światła. oto apollińska harmonia i pogodna cyrkulacja: 
wstęgi poruszają się „za najlżejszym powiewem wiatru” (M-2 7), by następnie chwiać 
się „miarowo, poważnie”. choć bywają porównywane do „skrzydeł olbrzymich ptaków 
w odlocie”, to dopiero zmiana kierunku horyzontalnego na wertykalny sprawia, że 
ruch ich zaczyna być chaotyczny: „gmatwały, plątały się o druty telegraficzne, sza-
motały w uwięzi, jak ryby złotołuskie w sieci [...]”. W obrębie jednego wypowiedzenia 
kilkakrotnie zmienia się sfera metaforyki – ptaki stają się rybami, a te „żaglami 
napowietrznej flotylli, gnanej pomyślnym wiatrem w krainy marzeń”. statek tworzy 
tutaj przestrzeń bezpieczeństwa. jarzębscy piszą, że tak jak „człowiek symbolizo-
wany jest przez dom, dom – jako »arka« – koresponduje z łóżkiem – łódką”50. „kraina 
marzeń” przekształca się po raz kolejny w ogród:

Lecz oto wiatr się natęża, złoty pył wirem wznosi się z ulicy [...] i nad całą ulicą wykwita świetna, 
barwna tęcza. niebo już ginie, rozpływa się pod tą zasłoną tęczową, i domy, drzewa, ludzie przeistacza-

49 zob. r. z i m n y, Raz, dwa trzy – enumeracja i perswazja. W zb.: Językowy obraz świata i kultura. 
red. a. d ą b r o w s k a, j. a n u s i e w i c z. Wrocław 2000, s. 216.

50 j a r z ę b s c y, op. cit., s. 54.
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ją się w nierzeczywisty, wymarzony ogród baśni, w którym niebo utkane z srebrnolitej gazy [...], a ludzie 
lotni jak mgły, niecieleśni jak duchy, chwytający jak jaskółki w locie miałki żer zachwytu. [M-2 7]

eteryczne, pozbawione cech indywidualnych figury ludzi to bardziej remini-
scencje wspomnień i projekcje liryczne podmiotu – Flisa – niż rzeczywiste istoty. 
Fantasmagoryczna kreacja opisywanych postaci przypomina ducha zosi z ii części 
Dziadów adama Mickiewicza51. Podobnie jak ona zależne od warunków atmosfe-
rycznych (wiatr), o egzystencji niepewnej, wydają się rozdwojone w sobie – na wpół 
realne, na wpół fantastyczne, niczym dusze na łąkach elizjum. ambiwalencję tę 
podkreśla przywołanie obrazu jaskółek w locie (tak jak one, ludzie mają chwytać 
„miałki żer zachwytu”). spełnienie okazuje się iluzoryczne („miałkie”), dlatego też 
imaginatywne „chwytanie” nigdy nie stanie się czynnością dokonaną. Ludzie to 
jedynie figurki z dziecięcej pozytywki-teatrzyku – zależni od świadomości podmiotu-
-inscenizatora, sami bezpodmiotowi i statyczni w zdynamizowanej przestrzeni, 
skazani na wieczną oscylację (lot jaskółek) między prawdopodobnym a wymyślonym. 
zauważmy, że Flis umieszcza ich dopiero na końcu wyliczenia: „domy, drzewa, 
ludzie”, jakby chcąc jeszcze bardziej podkreślić deantropologizację swojej wyobraź-
ni. W duszy protagonisty „fabuły percepcyjnej” (B 295) jest miejsce tylko dla bibe-
lotów z wielkiego teatru dla lalek („sztuka w dziecinnym teatrzyku”, M-2 7), a nie 
dla istot „prozaicznych” i prawdziwych.

Przestrzeń dziecięcego teatrzyku u Muellera została wyraźnie oddzielona od 
niebezpiecznej rzeczywistości – „a pod tym królewskim przepychem wiszących 
ogrodów mrowił się tłum”. tak kończy się kraina dzieciństwa. tłum pełni tu funk-
cję zbiorowej figury obcego:

Przelewał się leniwo, jak wezbrana rzeka, rozchwiany, płynny, zmienny, mrukliwy. Miejscami 
wyciągał się jak wąż [...], znów się łączył, pęczniał w zbite, zwarte skrzepy, zamykające niedostępnym 
wałem całą szerokość ulicy. [M-2 7]

Bezimienna zbiorowość, nacechowana pejoratywnie, z definicji budzi wyraźny 
lęk neurastenika, jakim jest Henryk. o ile leksem „ludzie” pozostawał, przy całym 
obrazowaniu ironicznym, neutralny, o tyle „tłum” ma wydźwięk niewątpliwie ujem-
ny. trywializując, możemy stwierdzić, że pomimo ironii Flis miał dla swoich „lalek” 
wiele sympatii. Wszak w jego metaforyce przestrzennej ludzie sytuują się „na górze” 
(tam, gdzie jaskółki). Przeciwnie tłum – ten znajduje się „na dole”, „mrowi się” pod 
„wiszącym ogrodem” baśni, nie mając do niego dostępu. Biblijna symbolika węża 
konotuje diaboliczność agresywnego, demonicznego żywiołu. „Leniwa rzeka” tłumu 
stanowi wreszcie kontrast dla bajecznej i witalnej „rzeki światła”. gdy ono repre-
zentuje apolliński zdrój nieskrępowanej wyobraźni, tłum to dionizyjski żywioł de-

51 a. M i c k i e w i c z, Dziady. część druga. W: Utwory dramatyczne. Warszawa 1965, s. 30, w. 449–456: 

 Wiatr mną jak piórkiem pomiata.
 nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata.
 gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali,
 Pędzi w górę, w dół, z ukosa:
 tak pośród pierzchliwej fali
 Wieczną przelatując drogę,
 ani wzbić się pod niebiosa,
 ani ziemi dotknąć nie mogę.
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strukcji. zastosowane metafory podkreślają fluktuację przestrzeni psychicznej 
bohatera52.

„Prowincje niewierne” a podmiotowość bohatera

zastanówmy się nad podmiotowością Henryka Flisa. Pomocne w tym względzie 
będą trzy powiązane ze sobą kategorie: ironisty, melancholika i dziecka-kreatora.

i r o n i s t a

søren kierkegaard w traktacie o ironii sokratejskiej zanotował następującą myśl:

i r o n i a  j e s t  c e c h ą  s u b i e k t y w n o ś c i. W ironii podmiot jest n e g a t y w n i e  w o l n y, po-
nieważ brakuje tej rzeczywistości, która ma mu dać oparcie. Podmiot jest wolny od zależności, w których 
więzi go zastana rzeczywistość, i dlatego jest negatywnie wolny i jako taki znajduje się w stanie zawiesze-
nia, ponieważ nie ma nic, co by go ograniczało. Właśnie ta wolność, to zawieszenie rodzi rodzaj entuzja-
zmu u ironisty, wywołuje stan euforii, będący rezultatem dostrzeżenia nieskończonych możliwości [...]53. 

Podążając dalej za duńskim myślicielem, czytamy, że „wszystko, co ginie, wy-
maga pocieszenia”54. a Flis – jak się za chwilę przekonamy – ginął w rokomyskim 
błocie samotnej egzystencji. „Prowincje niewierne” dają Henrykowi „nieskończone 
możliwości”, ponieważ są nb. jednocześnie nad- i antyrzeczywistością. soczewka 
ironiczna transfiguruje to, co prawdopodobne, kreując swoisty mundus reversus. 
Świat na opak to domena wolności, „stan zawieszenia”, którego mgła zasłania de-
presyjny obraz miasta-potwora:

rynek rokomyski tworzył olbrzymi czworobok, wydęty w środku w kopę, opadającą wyboistym 
brukiem ku bocznym chodnikom, które z tego powodu mokły w kisnącym lepkim błocie. [...] 

całe miasto przedstawiało obraz tak ponury, że Flisowi w głowie nie mogło się pomieścić, by w tym 
więzieniu można żyć i nie oszaleć; by można się tu kochać i nie obrzydzić sobie swej miłości; by można 
pracować i nie zidiocieć w pracy; śmiać się, bawić, weselić... być szczęśliwym, a przy tym cieszyć się 
bystrym wzrokiem i słuchem, i duszą niezwierzęcą. [M-1 22–23]

Flis mógł być szczęśliwy tylko w „romantycznym ogrodzie fantazji”, gdzieś 
w chmurach, w nie splamionych ekspresjonistycznym błotem rejonach ironicznej 
imaginacji.

M e l a n c h o l i k

Metaforyka akwatyczna odnosi krajobraz duszy protagonisty do symboliki biblijne-
go katastrofizmu, ale także oddaje temperament podmiotu. Podług interpretacji 
pitagorejsko-orfickiej patron melancholii – saturn (kronos) „włada łzami, ludźmi 
parającymi się rzeczami wilgotnymi, chorobami i szkodami spowodowanymi zimnem 
i wilgocią, pęcherzem, limfą, śmiercią przez utopienie [...]”55. Bóg ten miał panować 

52 zob. M. g ł o w i ń s k i, Przestrzenne tematy i miejsca. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992, 
s. 189, 206.

53 s. k i e r k e g a a r d, O powszechnym znaczeniu ironii. Ironia Sokratesa. W: k. t o e p l i t z, Kierke-
gaard. Warszawa 1975, s. 220–221 (przeł. k. t o e p l i t z).

54 Ibidem, s. 221.
55 r. k l i b a n s k y, e. P a n o f s k y, F. s a x l, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przy-

rody, medycyny, religii oraz sztuki. Przeł. a. k r y c z y ń s k a. kraków 2009, s. 166.
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nad rzekami oraz morzem56. naturę Flisa niezwykle trafnie oddają zatem wersy 
Paula Verlaine’a:

Wedle tej starej, z nieba wyssanej mądrości.
rozsądek, co do ludzkiej woli prawa rości,
Wyobraźni w nich czujnej, chorej pastwą pada.
W ich żyłach krew niezwykła jak trucizna blada,
Paląca niczym lawa, szumną falą płynie,
smutne ich ideały trąc na pył jak w młynie57.

d z i e c k o - k r e a t o r

Flis świata nie o p i s u j e, Flis go o p o w i a d a. jako dorosłe dziecko kreuje go na 
miarę swoich możliwości percepcyjnych, które same z siebie nie mają motywacji 
realistycznej. nie mają i mieć nie mogą, bo „realistyczne” znaczy „prawdopodobne”, 
a więc skorelowane z tzw. praktyką życiową, której podmiot dziecięcy z definicji nie 
posiada. Wyraża świat po raz pierwszy, wołając za aniołem rafaelem z prologu 
Fausta:

słońce dawnymi dźwięczy tony
W braterskich sfer złączony śpiew,
a bieg swej drogi wyznaczony
spełnia jak chyży gromu gniew.
aniołów moc się zeń poczęła,
gdy niezgłębiony tajnic rdzeń;
i niepojęte, wzniosłe dzieła
Wspaniałe są jak w pierwszy dzień58.

genezy liryzmu „prowincji niewiernych” należy upatrywać w tym, że ukazywa-
ne są one po raz pierwszy. dlatego też p e r c e p c j a  d u c h o w a  dziecka to nie-
ustanna inicjacja, a jego podmiotowość charakteryzuje się niewyczerpaną potencją 
renowacji. od-nowienie dokonuje się poprzez epifaniczność doznania lingwistycz-
nego, poprzez szczególną nadorganizację tekstu, najczęściej w konwencji onirycznej. 
Percepcja duchowa nie jest uzasadniona usytuowaniem protagonisty dziecięcego 
w świecie przedstawionym. dlatego też orcio z Nie-Boskiej komedii był ślepcem. nie 
można „widzieć i opisywać”. nie wolno „realizować”, tylko poetyzować, a więc wy-
rażać k r a j o b r a z  wnętrza. rzecz nie idzie o motywacje czysto egotyczne, bo świat 
dziecka to świat cały. to, co wewnętrzne, nie tyle transponuje zewnętrzne, ile je 
transfiguruje, bo dziecko jest wyznawcą monizmu specyficznego: ja to świat i świat 
to ja. stąd też opozycja realne–imaginatywne staje się irrelewantna. na poziomie 
kompozycji przejawia się to w inkrustowaniu partii realistycznych opisu fragmen-
tami metaforycznymi, choć jakakolwiek linia demarkacyjna okaże się tu niewspół-
mierna. dopiero inicjacja, ale i n i c j a c j a  w  d o r o s ł o ś ć, dekonstruuje harmo-
nię fantazji i prozy życia. Harmonię „in partibus infidelium”. 

56 zob. ibidem.
57 P. V e r l a i n e, Uczeni, którzy zawsze byli pewni siebie... Przeł. j. W a c z k ó w. cyt. jw., s. 148.
58 j. W. g o e t h e, Faust. Tragedii część pierwsza. Przeł. W. k o ś c i e l s k i. oprac. B. P ł a c z k o w-

s k a. Warszawa 1967, s. 35.
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“IN PARTIBUS INFIDELIUM,” OR INTERNAL LANDSCAPE POETICS STANISŁAW ANTONI  
MUELLER AND SCHULZEAN CONTEXT

The article attempts to analyse a fragment of the novel Henryk Flis, most representative of Stanisław 
Antoni Mueller’s lyrical prose. In the line of reasoning, it points at numerous similarities between 
Bruno Schulz’s modernist-symbolic language and Mueller’s conception. Exploiting the romantic topoi 
of romantic space of internal landscape, on the level of fiction Mueller composes an image of childhood 
memory which, referring to the Latin term “in partibus infidelium”, is called “in the regions of infidels.” 
Essential for the dynamics of the entirety of images are first and foremost the topos of “world-gone-
-awry,” daredevil concept of speed, theatricalisation and ironisation, as well as the motive of deluge 
seen as a transposition of private semantic catastrophe. A constant fluctuation of lyricised space is 
treated as a crucial component of the protagonist creation who is an ironist in Kierkegaard’s view, 
a melancholic (in that it contaminates aquatic motifs ascribed to the topos of Saturnalia), as well as 
Schulzean child-creator (demiurge). It must, however, be borne in mind that on the global level Muel-
ler’s narration is merely incrusted with poetic fragments. They are an immanent feature of Schulz’s 
creativity in general.

I-7.indd   151 2016-03-14   12:40:22



I-7.indd   152 2016-03-12   16:27:03



Pamiętnik Literacki CVII, 2016, z. 1, PL ISSN 0031-0514

REGINA CHOROBIK Uniwersytet Jagielloński, Kraków

O ZABŁĄKANEJ STONODZE, GRZYBIEJ WOJNIE I ŚWIECIE, KTÓREGO 
NIE MA, CZYLI BAJKI JANA BRZECHWY PO UKRAIŃSKU

Polski bajkopisarz Jan Brzechwa jest autorem znanym również na Ukrainie. Jego 
utwory zaczęto tłumaczyć na język ukraiński w 1962 roku, kiedy ukazał się w Ki-
jowie zbiorek Tancuwały hołka ji nytka (Tańcowała igła z nitką). Następnie, w latach 
1974, 1987 i 1995, również w Kijowie, opublikowano kolejne tomiki autorstwa 
Brzechwy1. Wydania te miały przede wszystkim charakter dydaktyczny, były prze-
znaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów niższych klas szkoły podsta-
wowej. Ponadto dużą popularnością i uznaniem, nie tylko wśród dzieci, cieszyła się 
opowieść o fantastycznych przygodach Adasia Niezgódki w słynnej Akademii Pana 
Kleksa2. W roku 2004, nakładem lwowskiego Wydawnyctwa Staroho Łewa (powsta-
łego trzy lata wcześniej, z inicjatywy Marjany Sawki i Jurija Czopyka), ogłoszony 
został zbiór bajek Brzechwy Na zemlach Berhamotach (Na wyspach Bergamutach)3. 
Oprócz już opublikowanych utworów do druku jest przygotowany tom Błocha sza-
chrajka (Pchła szachrajka) w przekładzie Natalki Śniadanko.

Triumfalny powrót Brzechwy na ukraiński rynek wydawniczy, choć nie można 
tego nazwać jeszcze modą, stanowi książka Na zemlach Berhamotach, zawierająca 
bajki w tłumaczeniu Neoniły Stefurak. To utwory znane wszystkim pokoleniom 
Polaków, cytowane z pamięci, dlatego od jakości tłumaczenia, od jego swoistej 
„mnemotechniczności” zależy, czy zajmą one podobne miejsce w pamięci obcoję-
zycznych małych odbiorców. Oprócz analizy przekładów warto zwrócić uwagę na 
swoisty synkretyzm występujący w książce, czyli na korespondencję słowa i obra-
zu czy też interpretację słowa za pomocą obrazu. Ilustracje to nie tylko rysunkowy 
ozdobnik ukraińskiego wydania, ale także jego interpretacyjne dopełnienie – gdyby 
książkę pozbawić tej warstwy, tekst straciłby wiele ze swojej semantycznej mocy. 

1 Ja. B r z e c h w a: Tancuwały hołka ji nytka. Per. N. Z a b i ł a, M. P r y h a r a. Ilustr. W. H ł y- 
w e n k o. Kyjiw 1962; Kaczka-dywaczka. Per. M. P r y h a r a, N. Z a b i ł a. Ilustr. L. T r e m m e r i. 
Kyjiw 1974; U zooparku. Per. M. P r y h a r a. Ilustr. M. C z o r n o k a p ś k y j. Kyjiw 1987; Zmij-
-hramotij. Per. I. S w i t ł y c z n y j. Ilustr. L. H o ł e m b o w ś k a. Kyjiw 1995.

2 Ja. B r z e c h w a: Akademija pana Lapky. Per. I. B a r a n o w ś k a. Ilustr. I. W y s z y n ś k y j, 
N. K o t e ł. Kyjiw 1976 (wyd. 2: 1990); Akademija pana Lapky. Per. Ju. K o ł e s n i k o w a. Ilustr. 
Ł. H o r o s z k o. Kyjiw 2011.

3 Ja. B r z e c h w a, Na zemlach Berhamotach. Per. N. S t e f u r a k. Ilustr. O. P e t r e n k o - Z a n e w- 
ś k y j. Lwiw 2004. Z tego wydania będą pochodzić przytaczane fragmenty ukraińskie. Fragmenty 
oryginalne cytuję z tomu: Brzechwa dzieciom. Ilustr. J. M. S z a n c e r. Wyd. 18. Warszawa 1991.

I-8.indd   153 2016-03-12   16:27:26



ROZPRAWY I ARTYKUŁY154

Zamieszczone obok bajek ilustracje Ołeha Petrenki-Zanewśkiego wraz z komenta-
rzami związane są z ich stylem i sposobami obrazowania oraz, co za tym idzie, 
wywierają ogromny wpływ na recepcję tekstu literackiego. Tłumaczka mogła czasem 
zachować wszystkie rytmiczno-stylistyczne parametry pierwowzoru, czasem jednak 
musiała dokonać znaczących transformacji. Czy wyszły one wierszom Brzechwy na 
dobre?

1

Utwór Na wyspach Bergamutach... to przykład odwrócenia rzeczywistego porządku 
i zaprzeczenia zasad obowiązujących w świecie. Autor, jak zauważa Edyta Mana-
sterska-Wiącek, odwołuje się do chwytu, na który dziecko jest szczególnie podatne 
– przedstawienia „świata na opak”. Daje to małemu odbiorcy powód do śmiechu, 
a wiersze przepełnione odwróceniami należą do wyjątkowo zabawnych4. Bajka 
zaczyna się od zdania wprowadzającego: „Na wyspach Bergamutach [...]” („Na ze-
mlach Berhamotach [...]”), po którym odkrywamy niesamowity, kolorowy świat 
zwierząt. Utwór jest napisany wierszem sylabicznym – 3-stopowym jambem z hi-
perkataleksą w klauzuli. Odmienna jest liczba dystychów (w wersji polskiej 8, 
w wersji ukraińskiej 6). Różnice widać przede wszystkim w przedstawionych przez 
tłumaczkę bohaterach. Pierwszym zwierzęciem, o którym czytamy w utworze, jest 
kot w butach, postać znana z innego utworu – francuskiej baśni Charles’a Perraul-
ta z 1697 roku. Brzechwa tego już nieobcego bohatera umieszcza na wymyślonych 
wyspach. W przekładzie zamiast kota pojawiają się uczone hipopotamy („wczeni 
behemoty”). Kolejnym zwierzęciem jest osioł niesiony przez mrówkę. Takie zesta-
wienie to jeden z najbardziej typowych elementów stosowanych przez Brzechwę. 
Często łączył on kontrastujące ze sobą postaci, charaktery czy temperamenty, 
w tym wypadku – dużego osła z małą mrówką, która może go unieść. W tłumacze-
niu mamy do czynienia z innym rodzajem kontrastu:

Tam kożen wpertyj osłyk
zawżdy do waszych posłuh.

[Tam każdy uparty osioł / jest zawsze do państwa usług.]

Tłumaczka opiera się na związku frazeologicznym „uparty jak osioł”, jednocześ- 
nie zaprzeczając temu przez stwierdzenie, że jest on na każde zawołanie, zawsze 
chętny do usług czy pomocy. Następnie czytamy o kurze samograjce. Tu Brzechwa 
użył neologizmu „samograjka”, ale to już wyobraźnia powinna podpowiedzieć, w co 
kura może sama grać albo na czym. Najważniejsze, że znosi złote jajka. Taki motyw 
jest znany z innej bajki, tym razem Jeana de La Fontaine’a, a wyrażenie „kura 
znosząca złote jajka” funkcjonuje jako związek frazeologiczny nazywający źródło 
dużego zysku bez wkładu pracy. Wersja ukraińska opisuje zupełnie odmienną, ale 
równie nierealną sytuację – ptaszki z kapeluszami na głowach. Tłumaczka zatem 
przedstawia zantropomorfizowanych bohaterów:

4 E. M a n a s t e r s k a - W i ą c e k, Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na pod-
stawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Lublin 2009, s. 77.
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Ptaszata-omeluchy
tam chodiat w kapeluchach.

[Ptaszęta jemiołuszki / tam chodzą w kapeluszach].

O nakryciach głowy pisze autor oryginału w kolejnym dystychu:

Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,

Piąty dystych oryginału i czwarty tłumaczenia opisują zwierzęta w okularach: 
w wersji polskiej jest to wieloryb (autor użył liczby pojedynczej), w wersji ukraińskiej 
– jaguary (tłumaczka zastosowała liczbę mnogą). Następnie czytamy o przeróżnych 
niedorzecznych osobach i zjawiskach: uczonych (epitet ten pojawił się w tłumacze-
niu na określenie hipopotamów) łososiach w sosie pomidorowym, tresowanych 
szczurach na szczycie szklanej góry, myszach, także tresowanych, ale przez psy 
i sowy, słoniu z dwiema trąbami i żmijach-akrobatkach. Wszystko jednak kończy 
się wersem, w którym autor zaprzecza istnieniu tego fantastycznego miejsca: „I tyl-
ko... wysp tych nie ma” („I łysz zemel ne ma tych”).

W bajce tej mamy bardzo charakterystyczny przykład właściwości liryki Brze-
chwy:

dziecięca skłonność do bajdurzenia zostaje podniesiona, zyskuje najwyższe pozytywne nacechowanie 
jako właściwość umysłu, umiejętność dystansowania się do świata, dostrzegania w nim bogactwa, 
które jest w istocie projekcją wewnętrznej rzeczywistości psychicznej na rzeczywistość otaczającą [...]5.

Gdy czyta się utwór z nagromadzeniem antropomorfizowanych bohaterów, 
przychodzi na myśl skojarzenie z utworem Juliana Tuwima Cuda i dziwy. Jego 
koncepcja jest identyczna jak w wierszu Brzechwy, również pojawiają się bohate-
rowie i zdarzenia, których nikt nie zobaczyłby na jawie: niebieski śnieżek w lipcu, 
szczekające ptaszki, ćwierkające pieski, fruwające krówki, zielone słonko itd., po-
nadto zaś – tak samo jak autor Na wyspach Bergamutach... – Tuwim wszystko 
odwołuje, zamykając fantastyczny świat w marzeniu sennym.

2

Wacław Woźnowski uznaje, że przysłowie stanowi poprzedzającą genologicznie  
fazę ewolucyjną bajki. Warto przytoczyć jego wypowiedź odnoszącą się do twór- 
czości Brzechwy:

Przypomina się tu jedna z teorii ludowego pochodzenia gatunku, która wywodziła bajkę właśnie 
z obrazowego przysłowia (zwłaszcza dwufazowego, w rodzaju: „Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka”), 
będącego jakby jej wcześniejszą fazą ewolucyjną. Fantazji Brzechwy nie musiało pobudzać aż przysłowie, 
wystarczył jeden wyraz, na przykład obrazotwórczy „muchomor” [...]6.

Chodzi tu oczywiście o bajkę Grzyby. Już w pierwszej strofie tłumaczenia (Hry-

5 G. L e s z c z y ń s k i, Skandalista Jan B. W zb.: Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne. 
Red. J. M a l i c k i, J. P a p u z i ń s k a. Katowice 2010, s. 32.

6 W. W o ź n o w s k i, Dzieje bajki polskiej. Warszawa 1990, s. 491.
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by) obserwujemy różnice w stosunku do oryginału. Tekst wyjściowy składa się 
z sześciu wersów z parzystymi rymami paroksytonicznymi aa bb cc. Jest napisany 
wierszem sylabotonicznym, 3-stopowym anapestem z hiperkataleksą w klauzuli 
oraz – co świadczy o kunszcie wersyfikacyjnym poety – w wersach dłuższych poja-
wia się także hiperkataleksa przed średniówką. W grzybim zawołaniu natomiast 
(„Hej, grzyby, grzyby!”) rytm zmienia się w 2-stopowy jamb z hiperkataleksą w klau-
zuli. Można powiedzieć, że cały ten wiersz w oryginale jest wariacją na temat metrum 
anapestycznego, z licznymi odstępstwami i zmianami rytmu i rozmiaru wersów. 
W przekładzie z kolei strofa ma siedem wersów, rymy abbacdd, też paroksytonicz-
ne. Tłumaczka zachowuje numeryczny system sylabotoniczny, lecz stopy metrycz-
ne są nieregularne, jakby rozmiar był tylko aluzją do regularnego rozmiaru syla-
botonika. Również jeśli chodzi o obraz przedstawiony w inicjalnej strofie pierwowzo-
ru, w tłumaczeniu pojawiają się różnice. W oryginale bohater liryczny, Król Borowik 
Prawdziwy, postukuje „swoim jedynym obcasem”, jest brunatny ze złości, bo go 
gryzą muchy. Sformułowanie „brunatny ze złości” stanowi modyfikację frazeologizmu 
„czerwony ze złości”. Warto wszakże zauważyć, że kolor brunatny to barwa borowi-
ka, niezależnie od tego, czy się złości czy nie. Autor zastosował tu antropomorfizację, 
pozwalającą borowikowi wykonywać czynności ludzkie (chodzić, wydawać rozkazy) 
a także odczuwać emocje (złość). W tłumaczeniu Król Borowik jest uzbrojony w „kris”, 
czyli rodzaj broni palnej. Pojawia się zatem nowy element, którego nie ma w orygi-
nale, ale który pasuje do całego obrazu przygotowań do walki z muchami. Oprócz 
tego zmienia się barwa grzyba – ze złości nie jest brunatny, lecz poszarzały bądź 
posiwiały. Autorka przekładu, wzorując się na oryginale, dla określenia emocji 
Króla posłużyła się kolorem. Gdyby jednak chciała wykorzystać związek frazeolo-
giczny (lub go zmodyfikować), mogłaby zainspirować się frazeologizmem „łusnuty 
zi złostiw” czy „łusnuty z serca”, który oznacza kogoś bardzo zdenerwowanego, 
wściekłego. I pod dębem grzyb stoi, a nie – jak w tekście wyjściowym – siedzi. Brze-
chwa wykorzystuje w ostatnim wersie pierwszej strofy wyrażenie idiomatyczne „bić 
na alarm”. Kolejna strofa w obu wersjach rozpoczyna się anaforą: w wersji polskiej 
powtarza się słowo „grzyby”: „Hej, grzyby, grzyby”, w ukraińskiej autorka zastoso-
wała wykrzyknienie: „Hej wy, hryby-smiływci! [Hej, wy, grzyby-śmiałkowie!]”.

W oryginale występuje określenie z terminologii wojskowej „pułk”, które nasu-
wa skojarzenie z rzeczywistym przygotowaniem do walki. Epitet „orężny” wskazuje 
na to, że wojownicy muszą być uzbrojeni, choć autor nie precyzuje, co to ma być 
za broń:

– Hej, grzyby, grzyby,
Przybywajcie do mojej siedziby,
Przybywajcie orężnymi pułkami –
Wyruszamy na wojnę z muchami!

W tłumaczeniu znika określenie „pułk”, pojawia się za to rodzaj broni, którą 
mają ze sobą zabrać na wojnę grzyby – gałąź. Jednak efekt ducha bojowego nie jest 
już tak wyraźny jak w oryginale. Mimo to zastosowane przez tłumaczkę sformuło-
wanie „grzyby-śmiałkowie” w pewien sposób także oddać może wojenny, nawet 
nieco podniosły nastrój:

Hej wy, hryby-smiływci!
Berit' na płecze po hiłci,
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merszczij wyruszajte z chaty,
budemo much ubywaty!

[Hej, wy, grzyby-śmiałkowie! / Weźcie na ramiona po gałęzi, / żwawo wyruszajcie z domu, / bę-
dziemy zabijać muchy!]

Od drugiej strofy w obu wersjach wykorzystane są rymy paroksytoniczne aa 
bb, które w tłumaczeniu raz zmieniają się na oksytoniczne, innym razem pozosta-
ją jak w oryginale – żeńskie:

grzyby–siedziby / smiływci–hiłci
pułkami–muchami / chaty–ubywaty
opieńki–maleńki / opeńky–małeńky
sążeń–dążeń / ruch–much
surojadki–dziatki / slidom–pidem
spokojne–wojnę / dimy–sydimy
modraczki–fraczki / syrojiżky–niżky
najstarsze–marsze / naszi–marszi
czubajki–fajki / borodaczi–peczi
zimy–ruszymy / dymom–zymu

Również taka sama jest liczba wersów w każdej strofie. Od trzeciej zwrotki 
w wierszu pojawiają się nowi grzybowi bohaterowie – opieńki. W obu wersjach 
wymawiają się one od wojny z powodu swojego małego rozmiaru i związanych z tym 
utrudnień: w oryginale nie potrafią skakać na sążeń (jednostka długości), w tłu-
maczeniu mówią, że szkodzi im nadmierny ruch.

W kolejnej strofie w wersji polskiej autor wprowadza „surojadki”, czyli gołąbki. 
One też nie chcą iść na wojnę, bo mają „maleńkie dziatki” i wolą żyć spokojnie. 
W przekładzie zamiast gołąbków pojawia się „łysyczka”, tzn. lisówka. Tłumaczka 
nie podaje jej odmiany, ale możemy się domyślać, że chodzi o „sprawżniu łysyczku” 
– pieprznik jadalny (w odróżnieniu od lisówki pomarańczowej – „nesprawżnia ły-
syczka”), gdyż na początku Król Borowik zwraca się z rozkazem tylko do jadalnych 
grzybów, czyli – jak się określa je w języku potocznym – „dobrych”.

Następnie Brzechwa przedstawia modraczki. Trudno sprecyzować, jakie grzyby 
miał na myśli; możliwe, że użył nazwy regionalnej w odniesieniu do jadalnego grzy-
ba piaskowca modrzaka: „Mamy buty wśród grzybów najstarsze / Nie dla nas 
wojenne marsze”. W tłumaczeniu w tej właśnie strofie pojawiają się gołąbki, czyli 
po ukraińsku „syrojiżky”. Tłumaczka zamieniła więc rodzaj grzyba, prawdopodob-
nie z powodu rymu, który zastosowała: „syrojiżky”–„niżky”. Pominęła też wers, 
w którym mowa o zniszczonych fraczkach, zastępując go opisem zmęczonych nóżek. 
Nie zmienia to jednak sensu strofy i ukazany obraz jest taki sam jak w oryginale.

„Czubajki”, czyli czubajki kanie, to kolejne grzyby w bajce. Obiecują królowi, 
że wypalą fajki do zimy i zaraz potem ruszą z nim na wojnę. Autorka przekładu 
używa nazwy „borodaczi”. Według słowników i encyklopedii nie jest to nazwa grzy-
ba, lecz ptaka (orłosępa – „oreł-borodacz”) albo rośliny trawiastej. Trudno wyjaśnić, 
dlaczego tłumaczka nie zastosowała nazwy grzyba, chyba że to nazwa regionalna 
lub potoczna, nie znana w literaturze. Nasuwa się jedno pytanie: czy autorka prze-
kładu nie popełniła błędu, analizując nazwy grzybów użyte przez Jana Brzechwę? 
Jest to prawdopodobne, gdyż nazwa „modraczki” łudząco przypomina słowo „mo-
draszki”, które określa gatunek ptaka (znanego też jako sikora zwyczajna) o modrym 
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upierzeniu, znajdującego się w Polsce pod ochroną. Istnieje więc prawdopodobień-
stwo, że tłumaczka nie znalazła opisu grzyba, natomiast podobieństwo słów wpro-
wadziło ją w błąd i dlatego wśród orszaku króla Borowika w wersji ukraińskiej 
znalazł się orłosęp.

W dalszej części bajki znów powtarza się dystych o Królu, który siedzi (w tłu-
maczeniu stoi) pod dębem i każe bić w bęben na alarm. W oryginale kolejna strofa 
to szereg nazw grzybów, wymienionych przez Króla Borowika. Są wśród nich i grzy-
by jadalne, i niejadalne. A co najważniejsze, ostatni wers nie stanowi rozkazu, lecz 
rodzaj pogróżki – Król w swoim wykrzyknieniu ostrzega i możemy się tylko domyślać, 
jaki los czeka wszystkich tchórzy:

Przybywajcie, bo tchórzami pogardzę!

W tłumaczeniu od razu zauważamy, że nazw wykorzystanych przez autorkę 
jest znacznie mniej. Pierwszym rodzajem grzyba są „hryby-wołynianky”. Trudno 
ustalić, co to właściwie jest za grzyb. Możliwe, iż drugi człon wskazuje na miejsce 
jego występowania, ale są to tylko przypuszczenia, bo słowniki i encyklopedie tego 
nie notują. Kolejna nazwa użyta w tłumaczeniu to „kozari”. Według źródeł ency-
klopedycznych rzeczownik ten określa pasterza kóz, a nie rodzaj grzyba. Gdyby 
tłumaczka chciała zastosować nazwę analogiczną do występującego w oryginale 
słowa „koźlarz”, mogłaby się posłużyć wyrazem „kozaryk”, które oznacza koźlarza 
babkę (inne ukraińskie nazwy to „pidberezowyk” i „berezowyk”). Jedyne wytłuma-
czenie, dlaczego nie zastosowała odpowiednika, stanowi w tym wypadku akcentu-
acja słów. W efekcie cała strofa jest napisana 3-stopowym anapestem z hiperkata-
leksą. Możliwe też, że nazwa przez tłumaczkę użyta funkcjonuje w języku potocznym. 
Kolejnymi grzybami są: polski muchomor sromotnikowy („blida pohanka”), koźlarz 
czerwony („pidosycznyk”) i pieczarki („peczeryci”). Autorka przekładu, tak jak to 
jest w oryginale, wykorzystuje nazwy grzybów i jadalnych, i trujących. Ostatni wers 
tej strofy różni się od polskiego. O ile w wersji pierwotnej w słowach Króla wyczuwa 
się przymus do walki, o tyle w tłumaczeniu brzmią one bardziej jak zachęta i pro-
pozycja dla odważnych:

Prybuwajte, chto much ne bojit'sia! [Przybywajcie, kto się much nie boi!]

Kolejna strofa to podobny obraz w obu wersjach: po słowach Króla wychodzi 
z lasu pułk muchomorów chętnych do walki, które wykrzykują:

Ty nas, królu, na wojnę prowadź! / Wedy u bij!

Finał historii jest taki sam: dzielne muchomory pokonały cztery muchy, za co 
zostały odznaczone grzybowym orderem. W tłumaczeniu autorka dla określenia 
odważnych grzybów używa neologizmu „odczajduchy” (słowa tego nie zanotowano 
w najważniejszych słownikach języka ukraińskiego, m.in. w 11-tomowym słowni-
ku pod redakcją Iwana Biłodida), który pochodzi od ukraińskiego przymiotni- 
ka „odczajdusznyj [mężny, chwacki]” lub przysłówka „odczajduszno [mężnie, 
chwacko]”.

Brzechwa w bajce Grzyby wprowadza do dziecięcego zasobu słów nowe nazwy, 
w tym wypadku grzybów. Dzięki rymom, które zastosował autor („surojadki”–„dziat-
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ki”, „modraczki”–„fraczki”, „czubajki”–„fajki”, „smardze”–„pogardzę”), z pewnością 
są one dla dziecka łatwiej przyswajalne i zapadają w pamięć. Jak pisze Brzechwa:

Rym dla dziecka staje się punktem ogniskującym uwagę, mobilizującym pamięć. Elementy dźwię-
kowe wiersza wybijają się na czoło także i dlatego, że w samym dziecku tkwi przyrodzona skłonność do 
rymowania7.

Jeśli celem autora bajki było wprowadzenie nowych nazw w przyjemny i lekki 
dla czytelnika sposób, to należałoby stwierdzić, że tam gdzie w tłumaczeniu poja-
wiły się nazwy grzybów, cel ten również został osiągnięty. Jedynym zastrzeżeniem 
może być częściowe zubożenie pierwotnej intencji Brzechwy (skierowanej na wzbo-
gacenie słownictwa dziecka) przez zastosowanie w tłumaczeniu mniejszej liczby 
przykładów z „grzybiej” onomastyki.

3

Punkt wyjścia do stworzenia kolejnej bajki stanowiła nazwa zwierzęcia. Utwór 
Stonoga (Stoniżka) w oryginale został napisany wierszem sylabotonicznym i znów 
jest to wariacja na temat 4-stopowego trocheju, co widać wyraźnie w pierwszych 
dwóch wersach i dwóch ostatnich oraz w regularnie powracających trocheicznych 
wersach 2-stopowych. W tłumaczeniu to 4-stopowy amfibrach przepleciony swoim 
2-stopowym odpowiednikiem. Tekst rozpoczyna się od części wprowadzającej:

Mieszkała stonoga pod Białą,
Bo tak się jej podobało.

Raz przychodzi liścik mały
Do stonogi,

Że proszona jest do Białej
Na pierogi.

Ucieszyło to stonogę,
Więc ruszyła szybko w drogę.

Nim zdążyła dojść do Białej,
Nogi jej się poplątały:

Brzechwa zastosował tu niedokładne rymy paroksytoniczne: aa bc bc dd. Bo-
haterka tej bajki, zadowolona z zaproszenia na pierogi do Białej, szybko wyrusza 
w drogę. W przekładzie tłumaczka zachowuje nazwę „Biła”, ale już nie na określe-
nie miejscowości, lecz ulicy, na jaką wybrała się stonoga. Oprócz tego pisze, iż 
bohaterkę zaproszono na pierogi, a ponieważ lubiła je i z serem, i z mięsem, to 
szybko ruszyła w drogę, nie tracąc czasu. Zatem w obu wersjach pojawiają się 
słowa wskazujące na to, że stonoga się śpieszyła. I stąd wzięły się jej kłopoty.

Zibrałaś stoniżka na wułyciu Biłu,
bo tak zachotiła.
Szczoprawda, stoniżku tudy zaprosyły

7 J. B r z e c h w a, O poezji dla dzieci. W: S. F r y c i e, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 
1945–1970. T. 2. Warszawa 1982, s. 354.
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na warenyky z syrom.
Stoniżka warenyky duże lubyła –
i z syrom, i z mjasom,
tomu i zibrałaś na wułyciu Biłu,
ne hajuczy czasu.
I tak pospiszała, szczo sered dorohy
ij het' perepłutałyś nohy.

[Wybrała się stonoga na ulicę Białą, / bo tak jej się zachciało. / Co prawda, stonogę tam zaproszo-
no / na pierogi z serem. / Stonoga pierogi bardzo lubiła – / i z serem, i z mięsem, / dlatego też wybrała 
się na ulicę Białą, / nie tracąc czasu. / I tak się śpieszyła, że pośrodku drogi / całkiem jej się poplątały 
nogi.]

Wers po wersie budowany jest obraz bohaterki oraz niesprzyjających okolicz-
ności, w których się znalazła. Jak pisze Elżbieta Kruszyńska:

Mając na uwadze głównie dobrą zabawę, poeta naśladuje dziecięcy sposób patrzenia, kojarzenia 
i odczuwania, a także myślenia i wyrażania się.

[...] Pisząc dla dzieci, starał się wykorzystać możliwości świetnej zabawy małego czytelnika, kryją-
ce się w samym procesie zdobywania przezeń i rozszerzania zasobu pojęć [...]8.

Odwołując się do wyobraźni dziecka oraz stosując proste skojarzenia, Brzechwa 
opisuje komiczną sytuację stonogi. Dzięki rymom („tylną”–„pilno”, „siódmą”–„trud-
no”, „ósma”–„ma”, „jedenastą”–„piętnastą”, „piąta”–„dziewięćdziesiąta”, „czwartą”–
„warto”, „drogi”–„nogi”–„pierogi”, „drugą”–„długo”, „trzydziestej”–„dwudziestej”, 
„krząta”–„pięćdziesiąta”, „beszta”–„reszta”) i dużej rytmiczności tekstu można od-
nieść wrażenie, że czytelnik maszeruje na pierogi razem z bohaterką. Jednak przez 
nadmierny pośpiech stonoga nie potrafi zapanować nad swoimi nogami, żadna jej 
nie słucha, raczej każda chce jak najszybciej dojść do Białej. Brzechwa personifi-
kuje odnóża stonogi, przedstawiając w ten sposób ich niezależność od woli właści-
cielki. Skutek tego jest opłakany: wszystkie się poplątały, więc stonoga zaczyna je 
rozplątywać. Zdenerwowana zwraca się do nóg, jakby to były jej dzieci: „Prędzej, 
prędzej! A gdzie reszta?”

Przekład ukazuje identyczną sytuację, niesforne nogi są powodem całego za-
mieszania. Autorka tłumaczenia również dobrze oddaje nastrój panujący w utworze 
przez rytmizację tekstu, chociaż rymy nie są tak dokładne jak w oryginale: „liwa”–
„kolino”, „wstyhała”–„kulhała”, „wośmu”–„hosti”, „pjata”–„stojaty”, „kołotnecza”–
„nedoreczno”, „dorohy”–„nohy”, „druhu”–„tupo”, „uperto”–„czetwertu”, „pidnimała” 
–„propała”, „skyhłyt'”–„styhnut'”. W tłumaczeniu, zapewne dla zachowania równej 
liczby sylab, a także odpowiedniego rytmu, zostało użyte słowo z języka potoczne-
go: „weremija [wrzawa]”, oraz czasownik „rozpłutuwaty [rozplątywać]” z nieukraiń-
skim wygłosem – „rozpłutuwat'” (rusycyzm).

Historia stonogi kończy się podobnie: zanim udało jej się dojść do ładu z poplą-
tanymi nogami, trwało to tak długo, że ulicę Białą lub miejscowość Białą, dokąd 
została zaproszona, „przemalowali na zielono”, więc już nie jest biała, tylko inna, 
tam zaś, niestety, stonoga nie była zaproszona. W tłumaczeniu nazwę ulicy zmie-

8 E. K r u s z y ń s k a, Jana Brzechwy bajki dla dzieci. W zb.: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej 
i literackiej. Red. A. M i a n e c k i, V. W r ó b l e w s k a. Toruń 2011, s. 248.
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niono po prostu na Niebieską czy Błękitną („Hołuba czy Błakytna”), a na takiej 
ulicy pierogów nie serwują. Groteskowość kłopotów z setką nóg oraz bezsensowność 
zmiany nazwy może wybrzmieć jak nauczka na przyszłość: czasem nie warto się 
śpieszyć. Jak zauważa Kruszyńska, w bajce mamy do czynienia z dowcipem topo-
nomastycznym – nazwa miejscowa jest zbędna, ale potęguje absurdalność całej 
sytuacji9.

4

Odwołując się do spostrzeżeń Władysława Strzemińskiego, można stwierdzić, że 
sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość, nie został nam dany w formie gotowej, 
lecz stanowi efekt procesu, a wszystkie doznania wzrokowe poddawane są w naszej 
głowie dokładnej analizie. W odniesieniu do tego autor rozróżnia widzenie biolo-
giczne, uzależnione od ewolucji, oraz świadomość widzenia, która w procesie hi-
storycznym zmienia się, zależnie od rozwoju10. Widzenie i sposób odbierania świa-
ta rozpoczyna się w pierwszych latach życia, a dzieci oprócz bezpośredniego ze-
tknięcia się ze zjawiskami i rzeczami spotykają się też z ich przedstawieniem 
i interpretacją w dziełach.

Jak stwierdza Irena Słońska:

obecnie ilustracja książkowa odgrywa, a raczej może odgrywać, szczególną rolę w kształtowaniu się 
wyobraźni plastycznej dzieci. [...] Dlatego wartość jej jest niezastąpiona. 

Wreszcie warto zwrócić uwagę na fakt, że ilustracja jest środkiem oddziaływania o niezmiernie 
szerokim zasięgu, dostępnym wszystkim dzieciom, a więc mającym szczególne społeczne znaczenie. 
W przeżywaniu książki dochodzi do głosu integracja sztuk: plastyki i literatury, obrazu i słowa. Jeżeli 
czynniki te są zharmonizowane, przeżycie staje się bogatsze i głębsze11.

Widzimy zatem, że oprócz wielkiego zadania spoczywającego na twórcach lite-
ratury dla dzieci odpowiedzialność za jej odbiór spada także na ilustratora, który 
powinien w swojej pracy stworzyć syntezę słowa i jego plastycznego odbioru.

Alicja Baluch, powołując się na badania psychologów, zauważa, że im młodsze 
dziecko, tym bardziej skupia się na obrazku, uznając go za wskazówkę do tego, 
o czym mówi tekst12. Przykładem takiego potraktowania utworu przez ilustratora 
jest bajka Na zemlach Berhamotach (zob. rysunek 1). Malarz podąża za słowem, 
nie obrazuje jednak wszystkich bohaterów, lecz przedstawia niektórych z nich, 
dając dziecku impuls do użycia wyobraźni. Elementy kompozycyjne obrazu są 
ujęte w sposób horyzontalny; patrząc na ilustrację, można zauważyć, że namalo-
wano ją poziomymi pasami. Widzimy więc zantropomorfizowanego osła – kierowcę 
taksówki, którego alegorię (upartość) autor zaznacza na tablicy rejestracyjnej żół-
tego pojazdu. Po kolorowej łące spacerują, niczym ludzie, ptaki w różnorodnych 
kolorowych nakryciach głowy: cylindrach, kapeluszach, kaszkietach, mogących 

  9 Ibidem, s. 251.
10 W. S t r z e m i ń s k i, Teoria widzenia. Wyd. 2. Kraków 1969, s. 17.
11 I. S ł o ń s k a, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1977, s. 10.
12 A. B a l u c h, Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o litera-

turze dla dzieci i młodzieży. Kraków 2008, s. 99.
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symbolizować klasę społeczną, z której wywodzi się właściciel. Z lewej strony na 
pierwszy plan wysuwa się sylwetka nieproporcjonalnie dużego jaguara w okularach 
(i w butach na tylnych łapach), który służy za podwyższenie dla psa i sowy – tre-
serów myszy. Zostali oni przedstawieni z właściwymi im atrybutami – batami. 
Autor pozwala sobie na umieszczenie „komiksowych” napisów literami na rysunku 
(co odwołuje się do tradycji cerkiewnej średniowiecza). Skaczące pod brzuchem 
jaguara myszy przywodzą na myśl cyrk i akrobatyczne popisy. Widoczne jest za-
burzenie proporcji w przedstawieniu bohaterów: jaguar – pies, ale również w zo-
brazowaniu świata, w którym się znajdują – malutkie w stosunku do bohaterów 
drzewa palmowe, stanowiące tło. Brak perspektywy sprawia, że obraz kojarzy się 
z średniowiecznymi malowidłami, na których kluczową rolę odgrywała wielkość 
postaci: te największe były najważniejsze. Ilustracja pokazuje jakby unieruchomio-
ny fragment życia w określonym momencie. Trzeba wyobrazić sobie gesty i ruchy 
bohaterów, domyślić się, co stanie się za chwilę. Nasycenie kolorystyczne oraz 
komizm w przedstawieniu postaci pobudza fantazję do kreowania kolejnych obra-
zów opisanych w bajce.

5

Podobny sposób obrazowania tekstu literackiego zastosował Petrenko-Zanewśki 
w ilustracjach do bajki Hryby (zob. rysunki 2 i 3). Ogromne bogactwo elementów 
przedstawionych na obrazkach sprawia, że bez czytania utworu możemy większą 
część jego treści wydedukować z ilustracji, które podzielone zostały na dwie części. 
W pierwszej widzimy króla Borowika z atrybutem władcy – koroną, odzianego w dłu-
gi płaszcz, trzymającego strzelbę w ręce. Maszeruje w stronę grupy grzybów z groź-
ną miną. Za nim z tamburynem (nie bębnem, jak czytamy w bajce) stoi grzyb-słu-

Rysunek 1
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ga i ogłasza stan gotowości do walki. Nad władcą latają złośliwe muchy, noszące 
kapelusze i ciemne okulary. Król wielkimi krokami zbliża się do swoich poddanych 
i prawdopodobnie zaraz wyda rozkazy. Ilustrator w sposób bardzo komiczny i do-
bitny przedstawił niezdolność grzybów do walki z insektami: wszyscy zantropomor-
fizowani bohaterowie stoją z minami przestraszonymi i niepewnymi – kurki z ma-
łymi dziećmi, dużo mniejsze od innych opieńki, grzyby z kulami i zabandażowany-
mi nogami, co jednoznacznie wskazuje na ich niemożność wzięcia udziału w wojnie. 
Akcja rozgrywa się na tle kolorowego lasu, w którym choć korony drzew są zielone, 
to już pnie odbiegają barwą od normalności. Dzięki temu na obrazku dominuje 
klimat fantastyki.

Rysunek 3 to szczęśliwe zakończenie historii. Pułk muchomorów-dworzan, 
z zawziętymi minami, w eleganckich kołnierzach, rękawicach, bufach na ramionach 
i z szablami przy boku, prowadzi przed króla pokonanych – muchy z wyrazem 
przegranej na twarzach, zakute w kajdanki. Przedstawiciel muchomorowej armii 

Rysunek 2

Rysunek 3
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klęczy przed siedzącym na tronie królem Borowikiem, który w geście uznania 
wyciąga przed siebie grzybowy order. Cała uroczystość przebiega w bardzo pod-
niosłym nastroju, na co może wskazywać przyboczna straż króla, stojąca na 
baczność i zapewne wiwatująca na cześć zwycięzców. Ilustrator w doskonały spo-
sób uchwycił nastrój i ekspresję tekstu, żywe barwy i dbałość o szczegóły potęgują 
efekt wywołany treścią bajki. Kolorystykę czerpie Petrenko-Zanewśki z przedsta-
wicieli koloryzmu, dla których barwa to nośnik ekspresji. Styl ilustracji przypomi-
na twórczość znanego polskiego malarza i grafika, Tadeusza Dominika, łączącego 
abstrakcyjne motywy przyrody z tradycjami koloryzmu (dzieła malarskie Ogród, 
Drzewa). W odróżnieniu od rysunku 1 w dwóch kolejnych ilustracjach wykorzy-
stany został układ wertykalny – całość kompozycji oparta jest na pionowych pasach.

6

Słońska zauważa, że „ilustracja zawsze powinna liczyć się z tekstem, tylko w różny 
sposób wzajemny stosunek tych dwóch elementów może się przejawiać”13. W ilu-
stracjach do bajki Stoniżka autor, opierając się na tekście, stworzył na jego podsta-
wie własną wizję artystyczną, zachowując najistotniejsze elementy. Zatem widzimy 
(zob. rysunek 4) długą stonogę, która wyrusza z miasta w kierunku ulicy Białej, 
o czym zapewnia nas znak umieszczony na tablicy. Bohaterka jest wielokolorowa, 
a na każdej parze jej nóg widzimy buty. Już patrząc na ten obrazek, możemy się 
domyślać, że z nogami stonoga ma jakieś kłopoty, bo wyglądają, jakby poruszały  
się w różnym tempie: jedne mniejszymi, inne większymi krokami, zaczynają się 
plątać i wyprzedzać, pewna para nóg ustawiła się w kierunku przeciwnym niż resz-
ta. Stonoga jest ujęta bez głowy... dopiero następny rysunek stanowi dokończenie 
poprzedniego. Wrażenie bezładu i zamieszania potęgują kolory użyte przez malarza 
– nogi i buty, choć należą do jednej istoty, są wielobarwne i różnorodne. W tle przed-
stawione zostały miejskie zabudowania: kamienice i wieże ratuszowe. Swoją kolo-
rystyką, a także prymitywną formą naśladują styl Nikifora. Porównując dzieła tego 
malarza (np. Ratusz, Przemyśl czy Rynek miejski w słońcu) i miejskie kamienice 
z obrazka Petrenki-Zanewśkiego, da się dostrzec wiele podobieństw. Możliwe, że 
autor ilustracji do bajki wzorował się na jego twórczości, wykorzystując charakte-
rystyczne dla niej cechy, w tym – szczególnie podkreślane – bezbłędne operowanie 
kolorem.

Rysunek 5, czyli ciąg dalszy obrazu, przedstawia skonsternowaną stonogę 
w eleganckim kapelusiku i koronkowym kołnierzu, niczym mieszczkę, która zna-
lazła się na ulicy Niebieskiej (czy Błękitnej). Znów dysproporcja między ludźmi 
a stonogą. Szyldy na sklepowych witrynach i budynkach w tle uświadamiają bo-
haterce, że przyszła za późno: „Parasolky złamałyś [Złamane parasolki]”, „Wsi cu-
kerky wże zjiły [Wszystkie cukierki już zjedzone]”, „Nemaje warenykiw [Nie ma 
pierogów]”, „Wse zaczyneno [Wszystko zamknięte]”, „TZOW Kinec [Koniec Sp. z o.o.]”. 
Nie ma więc na co liczyć. Ilustrator wykorzystuje ironiczne napisy, próbując w ten 
sposób pokazać świat na opak, w którym znalazła się stonoga, gdzie wszystkie 

13 S ł o ń s k a, op. cit., s. 199.

I-8.indd   164 2016-03-12   16:27:27



REGINA CHOROBIK   Bajki Jana Brzechwy po ukraińsku 165

parasolki się złamały i wszystkie cukierki zostały zjedzone. Beznadziejna sytuacja 
bohaterki wydaje się bez wyjścia, tak jak to przedstawione zostało w bajce. Komizm 
i ironia mieszają się tu z tragizmem. Autor obrazów przez użycie wielu odcieni ko-
loru niebieskiego i zamieszczenie tabliczki z nazwą ulicy nie pozostawia czytelni-
kowi żadnych wątpliwości – to już nie ulica Biała. Na odbiór ilustracji wpływa też 
wykorzystana przez malarza perspektywa, stonoga jest na obrazach obiektem 
pierwszoplanowym, przedstawionym na tle budynków i spacerujących mieszkańców, 
mieszają się tu elementy fantastyczne z realistycznymi.

7

Wydany w 2004 roku we Lwowie zbiór bajek Jana Brzechwy w tłumaczeniu na język 
ukraiński dowiódł, że ze względu na wielowymiarowe oddziaływanie gatunku utwo-

Rysunek 4

Rysunek 5
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ry te są popularne nie tylko wśród dzieci, ale i wśród dorosłych czytelników. Taki 
również był cel polskiego bajkopisarza, który w swojej twórczości uwolnił się od 
moralizatorskiego tonu, wciąż podkreślając humorystyczny i nieco przewrotny cha-
rakter utworów. Analiza przekładów Neoniły Stefurak udowodniła, że ta forma lite-
racka z powodzeniem może być przeniesiona na grunt innego języka. Autorka tłu-
maczeń potrafiła w systemie języka ukraińskiego zachować dowcipność, lekkość 
i melodyjność oryginału. Tak jak Brzechwa, w prostej formie zamknęła obrazy 
i opisy różnych sytuacji, rzeczy, osób, unikając nadmiernego uproszczenia lub do-
dania nadmiernej liczby nowych elementów. Zachowując rytmiczność tekstu, a tak-
że rymy, niezbędne do pozytywnego odbioru bajek, stworzyła przekłady ponadcza-
sowe, które w godny uznania sposób zachowują intencje pisarza i lekkość pierwo-
wzoru.

Wielką zasługę w tym wydawniczym sukcesie ma autor ilustracji, grafik Ołeh 
Petrenko-Zanewśki. Interpretacja bajek w jego obrazowym języku jest nasycona 
barwami, żywa, bohaterowie niemal poruszają się na kartkach książki. Ilustrator 
nie ma jednego stylu, łączy wiele różnorodnych elementów: fantastyczne, realistycz-
ne, humorystyczne, czasem groteskowe, które przeplatają się na tych obrazach. 
Zastosowane przez Petrenkę-Zanewśkiego środki plastyczne wzbogacają same 
tłumaczenia i wzmacniają je plastycznym komentarzem, tworząc małe arcydzieła. 
Obrazy towarzyszą akcji utworów, budują jej tło, przedstawiają realia, ale przede 
wszystkim bawią i pobudzają wyobraźnię odbiorcy.

Wydanie i recepcję bajek Jana Brzechwy w tłumaczeniu na język ukraiński 
z pewnością można uznać za sukces autorki przekładu, twórcy ilustracji, a także 
samego wydawnictwa. Kładąc nacisk na wysoką jakość treści literackiej oraz za-
mieszczonych w książce obrazów, dołączyli do propagatorów twórczości Jana 
Brzechwy na Ukrainie. Być może, również tam polski bajkopisarz zaskarbi sobie 
podziw i uznanie czytelników.

A b s t r a c t

REGINA CHOROBIK Jagiellonian University, Cracow

ABOUT A STRAY CENTIPEDE, MUSHROOM WAR AND A WORLD THAT DOES NOT EXIST, 
OR JAN BRZECHWA’S TALES IN UKRAINIAN

In the article, as based on the examples of Jan Brzechwa’s tales translations, the author makes an 
attempt to assess the publication of Lviv’s publishing house Vydavnytstvo Staroho Leva entitled Na 
zemliakh Berhamotakh (On the Islands of Bergamuts). The paper starts with an analysis of the Polish 
original poems and their translation into Ukrainian by Neonila Stefurak, to present her creativity and 
methods of translation. Subsequently, referring to illustrations enclosed into the book, it portrays the 
artistic style of Oleh Petrenko-Zanevs'ki whose drawings are an inseparable element of the edition, 
influencing both the reception and the interpretation of the literary text.
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JaroSłaW iWaSZkieWiCZ i antoni S. małłek koreSPonDenCJa 
Z Lat 1907–1910

opracowali
aLiCJa kĘDZiora, emiL orZeCHoWSki Uniwersytet Jagielloński, kraków

Listy Jarosława iwaszkiewicza i antoniego S. małłka, młodzieńców żyjących po obu stronach oceanu, 
którzy nigdy nie mieli spotkać się ze sobą, zachowały się w starannie zestawionym komplecie. Przecho-
wywane są w zbiorach Polonijnych Zakładów naukowych orchard Lake, w stanie michigan. Pozyskał 
je, jak się przypuszcza, ks. dr Józef Swastek, jako część kolekcji dra antoniego S. małłka; bodaj nikt 
z nich nie korzystał, a wiele lat temu ks. dr roman nir, ówczesny opiekun archiwum, listy pozwolił 
skopiować. Względnie czytelne kserokopie trafiły do Polski i do tej pory czekały na wydobycie z zapo-
mnienia, co stało się możliwe przy okazji porządkowania archiwaliów związanych głównie z Heleną 
modrzejewską, także pozyskanych w Stanach Zjednoczonych. Postanowiliśmy te listy opublikować, 
wiedząc, jak niepewne są losy niektórych amerykańskich kolekcji.

Listy iwaszkiewicza zostały napisane odręcznie, listy małłka (z jednym wyjątkiem) na maszynie; 
autor wyjaśnia, dlaczego. Ów wyjątek jest pyszny, bo to początek listu małłka wysłanego do iwaszkie-
wicza lat 15 po zaprzestaniu korespondencji. Brzmi on następująco: 

„p. Jarosławowi iwaszkiewicz. 
mój kochany Jarosławie!
nie wiem, czy Jarosław sobie przypomni swego dawnego korespondenta z ameryki sprzed lat 15? 

Dziś przypadkowo wpadł mi”.
na tym kończy się odręczny list małłka z Pittsburgha („Pa., 2625 Penn avenue” – adres drukowany 

na papierze listowym) i byłby pewien kłopot z domyśleniem się reszty, gdyby nie to, że autor dołączył do 
kolekcji kopię pełnego tekstu tego listu, sporządzoną na maszynie (także na papierze z nadrukiem adre-
sowym) i podpisaną. oryginał widać dotarł do iwaszkiewicza, bo jego odpowiedź przyszła na podany przez 
małłka adres, z dopiskiem „U.S.a.” oraz podkreślonymi słowami: „Stany Zjednoczone ameryki Północnej”. 
odpowiedź oczywiście pisana odręcznie, datowana: Warszawa, 28 maja 1926 r. Górnośląska 24.

Poza tymi dwoma listami z roku 1926 wszystkie pozostałe zawarte w kolekcji to korespondencja 
(nie wiadomo jednak, czy kompletna, chociaż listy są numerowane) z lat 1907–1910. o jej początkach 
nie da się niczego pewnego powiedzieć; prawdopodobnie była to znajomość nawiązana w ramach akcji 
szkolnej szukania partnerów polsko-polonijnych. Urok tego niewielkiego zbiorku polega na tym, że 
zachowały się listy obu korespondentów. 

Prezentowane listy obejmują okres niewystarczająco, z powodu braku materiałów źródłowych, 
opracowany w biografiach pisarza: czas dorastania artysty, czas osamotnienia i nauki, odpowiedzialno-
ści za siebie i rodzinę. natrętnie powracające w korespondencji zwroty odzwierciedlają samotność iwasz-
kiewicza, nie rozumianego przez starsze o kilkanaście lat rodzeństwo i kuzynów oraz kolegów, głównie 
rosjan i Ukraińców. nawiązanie bliskiej – listownej – przyjaźni z kilka lat starszym kolegą z drugiej 
półkuli umożliwiło przyszłemu autorowi Panien z Wilka przelanie na papier emocji, uczuć, które, zwa-
żywszy na młody wiek korespondenta, zaskakują dojrzałością i głębią. tym bardziej należy żałować, iż 
brak informacji o drugim korespondencie – antonim małłku (posługującym się w USa angielską wersją 
nazwiska: anthony mallek), najprawdopodobniej pochowanym w 1964 roku na polskim cmentarzu 
katolickim w mount Pleasant, w Filadelfii 1. Wiadomo o nim tylko to, co sam chciał powiedzieć – w listach 
do iwaszkiewicza.

1 Zob. na stronie: www.findagrave.com (data dostępu: 13 X 2013).
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korespondencja pokazuje wyraźnie, że przyjaźń z małłkiem była dla iwaszkiewicza niezwykle 
istotna, umożliwiała zwierzenia, na które nie chciał lub nie umiał się zdobyć wobec nikogo z bliskich 
mu krewnych czy kolegów. niemniej jednak po roku od zakończenia korespondencji (w Dziennikach) 
oraz po kilkudziesięciu latach (w Książce moich wspomnień) iwaszkiewicz zdaje się już nie pamiętać 
o swoim jedynym prawdziwym przyjacielu, jak go określa w liście z 5 iX 1909: „Bardzo mi teraz smut-
no i przykro, a wszystko to w sobie chowam i nic nikomu nie mówię, bo i po co to? [...] Jednemu tobie 
to wszystko piszę, mój kochany, bo wiem, że w tobie mam jedynego przyjaciela na świecie”. Chociaż 
innym znajomym, takim jak Jura mikłucho-makłaj czy Stefan knabe, poświęcił wiele stronic wspomnień. 
korespondencja trwała co najmniej trzy lata, nie wydaje się, aby łatwo ją było zapomnieć. Czy iwasz-
kiewicz wstydził się wylewnych uczuć?

Dla badaczy jego biografii jest ona cenna nie tylko dzięki jej niezwykłemu urokowi, ale także z po-
wodu wprowadzenia nie znanych wcześniej wątków z życia pisarza. Zupełnie dotąd nie poruszanym 
przez biografów iwaszkiewicza tematem jest małżeństwo anny, jednej z jego sióstr, z nie znanym skąd- 
inąd edmundem krzeczkowskim; podane jednak w listach z 5 iV 1909, 5 iX 1909 i 7 ii 1910 dokładne 
miejsce i data ślubu, jak również miejsce pobytu nowożeńców oraz profesja krzeczkowskiego wzbudza-
ją nadzieję, że także ten wątek będzie wyjaśniony. 

radosław romaniuk wspomina o najwcześniejszych wzmiankach jednoznacznie kojarzonych 
z homoseksualizmem iwaszkiewicza 2; listy do małłka zdają się wpisywać w te wyobrażenia, uzupełniać 
je i potwierdzać. romaniuk przyznaje, że pierwszy raz użyte przez iwaszkiewicza wobec mężczyzny 
słowo „miłość” pojawia się w roku 1911, a odnaleźć je można w zapisie w Dziennikach z 19 i 1911. 
Publikowana tu korespondencja obfituje w wyrażenia jasno pokazujące uczucia młodego iwaszkiewicza 
do kilka lat starszego kolegi: „mój kochany” (23 X 1908), „twój kochający Cię” (13 Vii 1909); uczucia 
wydają się odwzajemnione – małłek w liście z 16 X 1908 pisze: „a Ciebie całuję w samego buziaka”, 
z 13 Viii 1909: „Całuję Cię po milion razy. twój szczerze Cię kochający”.

niniejsza korespondencja dostarcza także nowych informacji o relacjach iwaszkiewiczów z rodziną 
Szymanowskich, która (zwłaszcza karol Szymanowski, późniejszy wybitny kompozytor i pianista), sta-
nowiła artystyczną, kulturalną, społeczną elitę elizawetgradu, miejsca, gdzie młody iwaszkiewicz po-
znawał urok literatury, muzyki i teatru. W domu Szymanowskich w elizawetgradzie oraz w ich wiejskiej 
posiadłości, tymoszówce, iwaszkiewicz, wraz z wielokrotnie przywoływanymi w listach kuzynami, ku-
zynkami, wujostwem, babunią, spędzał długie godziny i dnie, rekompensując sobie brak ojca, który 
osierocił syna, gdy ten miał 8 lat; zażywał tam odrobiny luksusu, jakiego zubożała rodzina iwaszkiewi-
czów często nie zaznawała.

Przez wiele lat iwaszkiewicz pracował jako korepetytor w miastach, w których przebywał i uczył 
się – w kijowie, elizawetgradzie, ale również jako nauczyciel w wiejskich majątkach, gdzie zarazem 
zmuszony był mieszkać. W prezentowanej korespondencji zarysowany został początek nauczycielskiej 
kariery iwaszkiewicza: jego pierwsze lekcje i pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze; kariery zarazem 
upragnionej, gdyż dającej gwarancję utrzymania, ale i znienawidzonej, do której przyszły pisarz, przy-
muszony ciężką sytuacją życiową, nie czuł ani chęci, ani powołania. W jego liście z 13 Vii 1909 czytamy: 
„Strasznie się cieszę, że mogę już na siebie pracować, a jednocześnie bardzo mi to ciężko idzie”.

„W 1909 roku nastąpiło nowe wielkie zdarzenie mojego życia, a mianowicie przeniesienie się do 
gimnazjum w kijowie” 3 – konstatacja ta, podobnie jak i informacje zebrane przez biografów iwaszkie-
wicza, nie przybliża kulis przeprowadzki iwaszkiewiczów do kijowa, co zdaje się czynić, przynajmniej 
częściowo, prezentowana korespondencja. relacje iwaszkiewicza z matką, marią z Piątkowskich iwasz-
kiewiczową, były, zwłaszcza po śmierci ojca, bardzo bliskie. Początkowo jednak, gdy zapadła decyzja 
o wyprowadzce z elizawetgradu, myślą matki było umieszczenie młodego iwaszkiewicza na stancji, aby 
mógł dokończyć edukację w gimnazjum, w którym ją rozpoczął – elizawetgradzkim męskim Gimnazjum 
kryżanowskiego. niedługo potem jednak, przerwawszy naukę i pozostawiwszy inne zobowiązania, 
iwaszkiewicz opuścił elizawetgrad i dołączył do matki w kijowie; zapewne tęsknota za rodziną okazała 
się o wiele silniejsza niźli głos zdrowego rozsądku.

Bez wątpienia po przyjeździe do kijowa, gdy minęła przymusowa rozłąka z matką, a dużo starsi 
kuzyni i koledzy pozostali w elizawetgradzie, ich zaś miejsce zajęli rówieśnicy, szkolni koledzy – Polacy, 

2 R. r o m a n i u k, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. t. 1. Warszawa 2012, s. 94.
3 J. i w a s z k i e w i c z, Książka moich wspomnień. Wyd. 4. kraków–Wrocław 1983, s. 63.
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iwaszkiewicz poczuł się znacznie  bezpieczniej, a przyjaźń na odległość powoli zaczęła odchodzić w za-
pomnienie.

niniejsza korespondencja niesie ze sobą wiele nierozwikłanych zagadek, jak chociażby sama pro-
weniencja zbioru, nieczęsto bowiem udaje się pozyskać niemalże komplet listów obu korespondentów; 
przechowywane w kolekcji w Stanach Zjednoczonych sugerowałyby, że małłek robił kopie wysyłanych 
przez siebie listów, choć równie dobrze mógł to być ktoś inny – nieuważny kopista, który dopiero w ostat-
nim liście w miejsce nieprawidłowego nazwiska Swaszkiewicz/Szwaszkiewicz zapisał: iwaszkiewicz 
(dopiski te – pod listem – podajemy tu zgodnie ze źródłem). tajemnicą owiany jest także ciąg dalszy 
znajomości antoniego S. małłka i Jarosława iwaszkiewicza, bo długa i serdeczna odpowiedź tego ostat-
niego na wysłany po 15 latach przerwy list małłka sugerowałaby odnowienie dawnej przyjaźni, jest to 
jednak ostatnia chyba wymiana ich korespondencji. Powoduje to pewien niedosyt, niemniej i tak do-
starcza niebywałej satysfakcji, że nowy, zupełnie dotąd nie znany w biografii iwaszkiewicza wątek, zo-
staje rozjaśniony. 

W publikowanych tu listach, ułożonych w porządku chronologicznym (łącznie z tymi pisanymi po 15 la-
tach od zaprzestania korespondencji, podanymi na końcu), zmodernizowano interpunkcję oraz pisownię, 
zachowując jednakże niektóre charakterystyczne cechy, jak stosowanie niekiedy dużych liter ze względów 
emocjonalnych, u iwaszkiewicza oboczność pisowni nazwy miasta: „elizawetgrad”/„elisawetgrad”, 
u małłka zaś przeważającą w podpisach wersję nazwiska z pojedynczym „ł”: „małek”, dwukrotnie wystę-
pującą formę „posełam”, myślnik poprzedzony kropką bądź przecinkiem w zakończeniu nagłówka listu 
czy poziome kreski w środku frazy lub między zdaniami. Ujednolicono układ nagłówków, dat i podpisów.

11

mt. Pleasant, Pa. Czerwiec 29ty, 1907 r.

Szanowny Panie i Przyjacielu. –

List Pański odebrałem dzisiejszą pocztą, serdecznie dziękuję. miło mi korespondo-
wać z mymi rodakami za morzem. Wiek Pana bynajmniej mnie nie odstrasza od 
korespondowania, przecieśmy wszyscy byli kiedyś młodymi. Ja mieszkając w ame-
ryce nie mam wcale polskich kolegów. miasto mt. Pleasant, Pa., liczy około 8000 
mieszkańców, składających się przeważnie z amerykanów, Polaków jest tylko 
10 rodzin. Polacy mają piękny kościół w mieście, wszyscy Polacy mieszkają poza 
miastem w obrębie 12 mil, jest ich około 1000 dusz, są to robotnicy pracujący 
w kopalniach i przy wypalaniu węgla na koks, który jest używany w fabrykach 
i hutach itd., daje on o wiele więcej gorąca niż zwykły węgiel.

inteligencji polskiej tu wcale nie ma. Ja mieszkam w śródmieściu z 2 siostrami 
i 2 braćmi, i mamą, ojciec mój nie żyje. Jeżeli Pan znajdziesz jakieś błędy grama-
tyczne w tym liście, to proszę się nie dziwić, gdyż do szkół polskich mało uczęsz-
czałem, bo w bliskości żadnych szkół polskich nie było. Zmuszony byłem chodzić 
do amerykańskich, po ukończeniu wyższej szkoły amerykańskiej wstąpiłem do 
kolegium, do którego uczęszczałem przez 3 lata. Śmierć ojca przerwała dalsze moje 
studia. Zmuszony byłem szukać zajęcia, które z łatwością znalazłem w tutejszej 
kasie. Jestem buchalterem i stenografistą, pracę rozpoczynam rano o godzinie 9ej, 
a kończę o godzinie 4ej po południu, pracę mam dobrą. W pobliskim mieście Scott- 
dale, Pa., jest wieczorna szkoła, w której w wolnych chwilach uczę stenografii. 
Uprawiam sport, w tenis i piłkę, chociaż tej ostatniej jest mi zabroniono od mamy, 
gdyż jest to gra zdradliwa.
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Jutro, tj. 30go czerwca, brat mój młodszy, Józef, odprawi pierwszą spowiedź 
i komunię św. Polityki nie lubię i wcale się nią nie zajmuję.

mam małą biblioteczkę składającą się z 350 tomów, przeszło 200 tomów w an-
gielskim języku. Są to powieści historyczne, historie narodów, encyklopedie itd. 
Proszę w następnych listach nazywać mnie po imieniu a. nie chcę, abyś Pan mnie 
nazywał Panem.

kończę zatem ten list z wyrazami szczerej życzliwości, proszę bardzo o odpo-
wiedź. Ukłony całemu domostwu.

antoni S. małek

PS. nie wiem, czy ten list dojdzie, bo po rosyjsku pisać nie potrafię, więc musiałem 
poprosić pewnego Żydka, aby mi napisał adres.
Czy można pisać adres po polsku?

a. S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz [!] na list no. 1, z dnia 24 maja 1907 r.

1 Jest to odpowiedź na list J. i w a s z k i e w i c z a  do a. S. małłka, którego brak w kolekcji, a który 
powinien być datowany 24 V 1907.

2

elizawetgrad, 14/X 1907

kochany antoni!

Przepraszam Cię, że tak długo nie odpowiadałem na twój list, ale wyjeżdżaliśmy 
na wieś na lato1 i list zaledwie przed kilkoma dniami odebrałem. a ty pewnie już 
coś złego o mnie pomyślałeś? Piszesz do mnie w swym liście, żebym pisał do Ciebie 
po imieniu, a sam tytułujesz mnie „szanownym panem”. Czy to się godzi? od razu 
widać, żeś wychowany nie po tutejszemu, mając 17 lat zarabiać już na siebie, to 
jest rzadkością u nas.

Lato spędziłem doskonale, na wsi, w ogromnych sosnowych lasach, nad sze-
roką rzeką: Dnieprem. teraz uczęszczam już do gimnazjum2. nauki idą mi dobrze. 
Lekcje zaczynają się o 9, kończą o 2 ½. nasze miasto3 jest bardzo fabryczne. masa 
młynów parowych i fabryk narzędzi rolniczych. naturalnie w porównaniu z ilością 
fabryk w ameryce to nie ma porównania.

nie gniewaj się na mnie za długą zwłokę i odpisz prędko. nie będę bardzo ce-
remonialny w listach, bo na co to się przyda?

Wczoraj byłem w teatrze na przedstawieniu polskim, co u nas jest rzadkością4.
Ja wraz z mymi kuzynami i kuzynkami mamy zamiar grać teatrzyk amatorski. 

Dziś właśnie będzie pierwsza próba5.
Czy lubisz teatr, poezję?
nie pamiętam, co ci pisałem, a czego nie. nie wiem, o czym pisać?
Przyślij mi swoją fotografię, jeżeli masz takową, a ja Ci swoją przyszlę. 
U nas jeszcze, pomimo późnej pory, śliczna pogoda. niektóre drzewa jeszcze 

całe zielone.
Deszczu nie było przez 2 miesiące. Gospodarze rolni zrozpaczeni, bo nie mogą 
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nic siać. Prawdopodobnie grozi nam, na przyszłe lato, głód. naokoło elizawetgradu 
panuje cholera6, ale jeszcze do naszego miasta nie doszła.

Szczęśliwy jesteś, że możesz uprawiać sporty, w naszym zapadłym kącie wszyst-
ko to jest połączone z ogromnymi trudnościami.

Jednocześnie z twoim listem otrzymałem pocztówkę z Chicago od pewnego 
chłopca, edwarda Żółkowskiego.

Czy z Pleasant daleko do Chicago? nad jaką rzeką jest położone? napisz wszyst-
ko szczegółowo. Chciałbym kiedyś spotkać się z tobą, gdy już będziemy dorośli lub 
starzy.

napisz mnie, ile dni szedł mój list, napisz obszernie o wszystkim, co Ciebie 
interesuje.

Jarosław iwaszkiewicz

PS. matce i rodzeństwu, aczkolwiek nie znam, zasyłam ukłony.
J. I.

na przyszły raz pisz:
Е л и c a в e т г p a д ъ. Г и м н a з и я  
y ч. IV к л. i w a s z k i e w i c z7

1 iwaszkiewicz, jak podaje R. r o m a n i u k  (Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. t. 1. 
Warszawa 2012, s. 80), w lecie 1907 przebywał w tymoszówce, oddalonym o 70 km od elizawet-
gradu majątku Szymanowskich. Sam J. i w a s z k i e w i c z  w Książce moich wspomnień (wyd. 4. 
kraków–Wrocław 1983, s. 54) pisze, że tamto lato spędził w Dachnówce, wsi położonej nad Dnie-
prem, niedaleko Czerkas.

2 męskie Gimnazjum w elizawetgradzie (tzw. Gimnazjum kryżanowskiego).
3 tj. elizawetgrad, obecnie kirowograd, miasto w powiecie kirowogradzkim na Ukrainie. iwaszkie-

wiczowie mieszkali tam w latach 1904–1909.
4 najprawdopodobniej mowa jest o przedstawieniu amatorskim, organizowanym zapewne przez ro-

dzinę Szymanowskich. W elizawetgradzie wystawiano spektakle w języku rosyjskim i ukraińskim.
5 iwaszkiewicz często uczestniczył w przedstawieniach Szymanowskich.
6 na Ukrainie nierzadko wybuchały epidemie; ta, o której wspomina iwaszkiewicz, miała swoje 

apogeum w 1910 roku – zob. list z 14 Vi 1910.
7 rosyjskie adresy, umieszczane w niektórych listach, iwaszkiewicz zapisywał bardzo starannie, 

większymi literami (z myślą, by małłek mógł je wycinać i naklejać na kopertach), co zostało tu 
oddane drukiem rozstrzelonym.

3

mt. Pleasant, Pa., d[nia] 12 listop[ada] 1907

mój kochany Przyjacielu, –

Serdecznie Ci dziękuję za serdeczny list, który dziś otrzymałem, sprawiłeś mi wiel-
ką przyjemność, gdyż już myślałem, że mój list Cię nie doszedł, bo adresu do Cie-
bie nie potrafiłem sam napisać, więc musiałem prosić pewnego Żydka, aby mi ta-
kowy po rosyjsku napisał, lecz teraz, gdy już mój list otrzymałeś, to już po kłopocie.

mam nadzieję, że ostatnim listem nie sprawiłem Ci żadnej przykrości, pisząc 
do Ciebie, abyś pisząc do mnie, porzucił wszelkie tytuły, a nazywał mnie po imieniu. 
Chociaż nie znamy się, to jako dobre dzieci jednej ojczyzny, możemy być bliscy po 
myśli i duchu. nasze korespondencje niech pochodzą ze szczerego serca; na pismo 
przelewajmy nasze myśli i uczucia, niech się nam zdaje, że się znamy od dawna, 
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a tymczasem jesteśmy rozłączeni. ty w rosji, a ja znowu na drugim krańcu świa-
ta w ameryce.

ach! jak przyjemnie mi by było spotkać się z tobą, może kiedyś doczekamy się 
tego szczęścia, że będziemy mogli się uściskać do woli, choć nie teraz, to może 
kiedy w niedalekiej przyszłości.

Wszak losami człowieka kieruje Bóg. Gdy się spotkamy, to zapewne będziemy 
dojrzali mężczyźni.

teraz, mój kochany przyjacielu, napiszę Ci cośkolwiek o mieście mt. Pleasant, 
Pa. nazwa miasta jest mt. Pleasant, w tłumaczeniu na polskie znaczy „Przyjemna 
Góra”. Pa. znaczy w skróceniu stan Pennsylvania. Położone jest na wschód w od-
ległości 45 mil amerykańskich od ogromnego miasta Pittsburga. Głównym prze-
mysłem tej okolicy i miasta jest wydobywanie węgla i przepalanie tego na koks, 
który jest używany do wyrobu stali i żelaza itd. Dlatego tysiące pieców zbudowanych 
u stóp pagórka żarzą się dniem i nocą, we dnie zadymując całą okolicę, a w nocy 
rozjaśniając takową tysiącznymi ogniki, które wyglądają jak długie sznury czarow-
no ognistych paciorków.

Przy tej pracy znajduje zajęcie dużo Polaków, którzy zamieszkują poza miastem.
W bliskości miasta nie ma żadnej rzeki, najbliższa jest w odległości 10 mil, 

nazwa tej jest „youhgeanny”1, dziwna nazwa, nieprawdaż?
Czy używasz kąpieli w rzece? Bo ja nie potrafię tej sztuki.
Wanna w domu jest moją rzeką, bo kąpać się tak potrafię jak siekiera.
Ja lubię teatry, jestem na nich dość często, lecz wszystkie amerykańskie, do-

brego polskiego przedstawienia jeszcze nie widziałem.
Posełam Ci moją fotografię, ażebyś miał jakie takie pojęcie, jak mniej więcej 

wyglądam. Fotografia była wykonana przed 2 miesiącami. Proszę Cię nawzajem 
o przysłanie mi twojej.

Czy się lubisz w polityce? i z jaką partią w królestwie sympatyzujesz? nie wiem, 
która jest najlepsza, ale o ile sobie wyobrażam, to socjalistyczna partia w królestwie 
jest pełna zgrozy. Socjalizm, jaki panuje obecnie w Polsce, to zgraja łotrów dopro-
wadzających Polskę do ruiny. to pijawki wysysające krew z swoich własnych bra-
ci i siebie samych, to stado psów wściekłych, szarpiących wnętrzności matki, 
która ich wykarmiła. Ja całą nadzieję pokładam w macierzy Polskiej i Sokolstwie 
Polskim, myślę, że one podźwigną kraj wlewając weń nowe siły i naprawią to, co 
zrujnowała gospodarka socjalistyczna.

Proszę Cię, nie gniewaj się, że Ci listu nie piszę piórem. Chciałem jak najprędzej 
napisać, a ponieważ jako stenografista łatwiej mi pisać na maszynie i sporzej.

Pewien bank w tutejszym mieście zbankrutował, gdzie i nam przepadło 800.00 
dolarów. Płacz i zgżytanie [!] zębów jest na porządku dziennym u niektórych ludzi. 
niejeden stracił cały majątek. Dużo Polaków w tym banku mieli [!] schowane swo-
je oszczędności.

obecnie jest dosyć zimno, lecz do tego czasu jeszcze śniegu nie było. Ja bardzo 
lubię sannę. Czy i ty ją lubisz?

nie mam Ci co więcej ciekawego pisać, więc kończę, ściskając Cię staropolskim 
zwyczajem trzykrotnie.

     Życzliwy twój
antoni S. małek
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Jarosławowi Swaszkiewicz na list z dnia 14 paźdz[iernika] 1907

1 Właśc. youghiogheny – rzeka przepływająca przez trzy amerykańskie stany: Wirginię Zachodnią, 
maryland i Pensylwanię; prawy dopływ rzeki monongahela.

4

elisawetgrad1, dnia 20/Xi 1907 r.2

kochany antoni.

Jestem Ci ogromnie wdzięczny za list, jak również za fotografię. nie mogę Ci mojej 
przysłać, nie mam bowiem teraz ani jednej.

Co do polityki najzupełniej podzielam twoje zdanie. mało się zajmuję nią, cho-
ciaż, naturalnie, interesują mnie losy królestwa Polskiego.

koło naszego wspaniałego grodu przepływa inguł, wspaniała rzeka półtora 
metra szerokości i tak błotnista, że z kąpieli wychodzi się brudniejszym, niż gdy 
się wchodzi. Dalej nasza rzeka wzrasta i nawet jest dość dużą, ale nasze miasto 
stoi na parę wiorst od jej źródła. Pana Tadeusza znam i uwielbiam go, i kocham. 
Cudowne to dzieło, niby olbrzymia praca mitologicznych tytanów.

Z książek i z twoich listów zachwyca mnie ameryka, jej szkoły i sposób na-
uczania, rozrywki i przyjemności. ogromnie bym się chciał tam dostać. ogromnie 
lubię podróżować i jeździć i chciałbym ogromnie zwiedzić europę, a zwłaszcza 
królestwo Polskie, gdzie wszystko jest dla nas świętą pamiątką przeszłości. ogrom-
nie zazdroszczę siostrom moim, że kończyły nauki w krakowie3 i że mogły na wła-
sne oczy oglądać nagromadzone tam pamiątki. okropną wiadomość wczoraj wy-
czytaliśmy, że znakomity nasz poeta St[anisław] Wyspiański umarł w krakowie 
bardzo młodo4.

Gdy mój list Ciebie dojdzie, u Was już będzie Boże narodzenie. Składam Ci więc 
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia.

U nas od dwóch tygodni śniegi i mrozy, ślizgawka prawdopodobnie wyśmieni-
ta, lecz ja jej nie używam z powodu braku łyżew.

Jakie zabawy są u Was zimą?
opisz mi swą rodzinę, czy masz rodzeństwo i ile? Ja, jak zdaje się wiesz, mam 

brata5 i trzy siostry, które same zarabiają na swe utrzymanie. oprócz tego w mie-
ście mieszkają jeszcze moi wujostwo z czterema synami i córką, dziećmi6, i babunia 
(nie rodzona, ale u której wychowywała się moja mama7) z córką i wnuczką8. 
mieszkanie mamy złożone z czterech pokoi. mieszkamy na maleńkiej uliczce, ale 
niedaleko od centrum miasta9.

Jakie książki najlepiej lubisz czytać?
oprócz Ciebie koresponduję z młodym Polakiem z Chicago, od którego właśnie 

dziś list otrzymałem.
muszę kończyć; ściskam Cię

Jarosław iwaszkiewicz

Przekopiuj adres:
Х e p c o н c к о й  г y б.
Е л и c a в e т г p a д ъ
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Б a н н ы й  п е р.
[nieczytelne] И в а ш к е в и ч у

1 iwaszkiewicz niekiedy stosował taką wersję nazwy: z „s” zamiast z „z”. Podając zapis adresu cyry-
licą, posługiwał się zawsze formą z „s”.

2 Datowanie listu jest chyba błędne. Jego treść zdaje się wskazywać, że między tym listem a poprzed-
nim, z 12 Xi, były jeszcze inne, mogły to być te pocztówki, które obaj korespondenci wymieniali, 
a które się nie zachowały.

3 iwaszkiewicz miał trzy starsze siostry – Helenę (ur. 1879), annę (ur. 1882) i Jadwigę (ur. 1886); 
wszystkie kształciły się w krakowie, na pensji Seweryny Górskiej i Wandy roguskiej.

4 Stanisław Wyspiański zmarł 28 Xi 1907 (nowego stylu), w wieku 38 lat.
5 Bolesław iwaszkiewicz, starszy o 19 lat brat Jarosława.
6 anna ze Zbyszewskich i karol Hipolit taube mieli sześcioro dzieci: annę Franciszkę (zmarłą w 1907 

roku), karola michała, Józefa, artura, Franciszka Józefa, Janinę.
7 matka iwaszkiewicza, maria z Piątkowskich, wychowywana była przez baronową michalinę z Cze-

kierskich taubową.
8 Helena z taubów kruszyńska po rozwodzie z lekarzem kazimierzem kruszyńskim zamieszkała 

w elizawetgradzie z córką, anną kruszyńską.
9 najprawdopodobniej iwaszkiewiczowie mieszkali w dzielnicy kowalówka. Zob. r o m a n i u k, op. 

cit., s. 70).

5

mt. Pleasant, Pa. Dnia 2go stycznia ’08

kochany Jarosiu. –

Przepraszam Cię bardzo, że tak długo zwlekałem z odpowiedzią z powodu choroby, 
dziś jednak czuję się lepiej, więc spieszę się, ażebym mógł jak najprędzej odpowie-
dzieć na twój serdeczny list. Dziękuję Ci bardzo za opłatek, w duchu w wieczór 
wigilny dzieliłem się z tobą, łzy mi na oczach stanęły, gdym sobie wspomniał, że 
ty tak daleko, tak samo jak i ja mieszkasz poza swoją ojczyzną.

Piszesz mi, kochany Jarosiu, że chciałbyś zwiedzić amerykę i że lubisz podró-
że, ja tak samo mam te same chęci i gorąco bym pragnął zwiedzić europę, a szcze-
gólnie moją ojczyznę Polskę, potem i krwią naszych przodków zlaną. mam nadzie-
ję, że kiedyś tam będę, lecz kiedy – nie wiadomo?

Ja sam serdecznie zazdroszczę twoim Sz[anownym] Siostrom, że kończyły 
nauki w Grodzie Podwawelskim, w swoim ojczystym języku. Całą naukę otrzyma-
łem w języku angielskim, który po polskim najbardziej kocham.

Dziękuję Ci bardzo za życzenia. Ja nawzajem życzę Ci i twojemu zacnemu 
domowi szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności od Pana Boga i aby Ci [się] 
w nowym 1908 roku jak najlepiej powodziło.

U nas w ameryce teraz panuje dość wielkie zimno, lecz śniegu wielkiego nie ma 
i sanny używać nie można. Są rozmaite zabawy w zimie, ślizgawka, sanna, nożna 
piłka, w którą się bawią, gdy jest bardzo dużo śniegu, etc., etc.

mieszkamy w samym centrum miasta, na ulicy milę długiej, bardzo wesołej, 
chociaż nie najpiękniejszej. mieszkanie mamy dość obszerne, składające się z 8 
pokoi, mamy śliczny ogród przy domu wielkości ½ akra z śliczną murawą. rodzeń-
stwa mam 5rzy [trzy?] siostry i dwóch braci (ja 3ci)1. Brat najstarszy ma posadę 
wojażera aptekarskiego, najstarsza siostra jest zamężna (to także posada ha! ha!). 
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Drugie dwie siostry w domu przy mamie, a brat młodszy ode mnie w szkołach. 
ojciec mój nie żyje od lat 4ech.

książek najwięcej czytam w języku angielskim, gdyż o te jest mi o wiele łatwiej 
aniżeli o dobre polskie. Czytam wszystko, co polskie, co do rąk moich się dostanie. 
angielskie najwięcej czytam w oryginale. Czy Jaroś czyta w oryginale, czy w tłuma-
czeniu?

nie mam więcej co ciekawego pisać, kończę zatem moje bazgroty, ściskając Cię 
serdecznie.

      twój
antoni S. małek 

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 3, z d[nia] 20 listopada 1907 r.

1 Zob. list 1, z 29 Vi 1907.

6

[b.m., b.d.; elizawetgrad, styczeń/luty 1908]

Przepraszam, że piszę do Ciebie na kawałku papieru, ale pewno się nie obrazisz? 
Co? U nas coś okropnego, co za pogoda. Deszcz pomieszany ze śniegiem. Błoto 
szalone, i woda w rzece gwałtownie przybywa. Boimy się wylewu, bo chociaż inguł 
niepozorną jest rzeką, może wezbrać groźnie. Dwa lata temu właśnie była taka 
powódź. Groble i mosty pozrywało, ogród i dziedziniec domu, w którym mieszkali-
śmy, były zalane. Baliśmy się, żeby nas nie zalało. rzeka tak szybko wzbierała, że 
doszedłszy do kępki na kałuży, w parę chwil z trudnością stamtąd się wydostałem. 
Jeżeli teraz będzie coś podobnego, to nie mamy się czego dla nas samych obawiać. 
ale za to najuboższe dzielnice są na brzegach rzeki i jeżeli wyleje, to wiele ubogich 
rodzin zostanie bez dachu nad głową. Chwała Bogu, żeś już zdrowszy. Co Ci było? 
Czy i święta przechorowałeś?

największa to niewygoda, że listy nasze muszą iść tak długo i nie możemy 
częściej korespondować. musimy to sobie wynagradzać pisząc sążniste listy.

a tymczasem do zobaczenia listownego – ściskam Cię serdecznie i życzę zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

     twój przyjaciel
Jarosław iwaszkiewicz

 

7

mt. Pleasant, Pa. D[nia] 18 lutego 1908 r.

kochany Jarosiu, –

Bardzo Ci dziękuję za list i pocztówkę z widokiem mostu. na twoje życzenie posła-
łem panu Żółkowskiemu dziś 2 pocztówki z widokami.

nie wiem, mój kochany Jarosiu, czy Ci pisałem ostatnią razą, czy nie, że tu 
w ameryce u Polaków powstał projekt postawienia pomnika adamowi mickiewi-

II-1.indd   175 2016-03-14   12:42:36



materiały i notatki176

czowi, naszemu wielkiemu poecie. Powstał już komitet, który się ma zająć tą spra-
wą i wkrótce wyda odezwę do ogółu o składki. W mieście Buffalo znowuż powstał 
projekt postawienia pomnika kopernikowi, naszemu astronomowi, ale nie wiem, 
czy choć jeden z projektów przyjdzie do skutku, czy nie. Bardzo wielu jest przeciw-
ko projektowi, więc spodziewać się należy różnych rezultatów. Ja sam bym wolał, 
żeby zamiast pomnika to raczej Polacy wystawili Wyższą Szkołę Polską imienia 
mickiewicza, w której polska młodzież mogłaby się kształcić w swoim ojczystym 
języku i tam poznawać literaturę polską i dzieła mickiewicza, gdyż jest bardzo wie-
le Polaków, którzy prawie nic nie wiedzą, co to za mąż mickiewicz był. taka szkoła 
dałaby więcej pożytku Polonii tutejszej aniżeli pomnik.

tu w ameryce pogoda dosyć piękna, śniegu nie ma wcale, za to mamy wielkie 
mrozy, a do tego ciężkie czasy. tysiące robotników jest bez zajęcia, przepowiadają, 
że 1908 rok będzie strasznym dla uboższej ludności.

Ja teraz jestem na nowej posadzie, wprawdzie mam lepszą pensją, ale za to 
mam więcej pracy.

Posełam Ci mały widoczek piecy koksowych, które są niedaleko mt. Pleasant.
no, bo zapewnie nudzę Cię, więc żegnam i ściskam Cię serdecznie. 
                         twój Przyjaciel

antoni S. małek

Jarosławowi Szwaszkiewicz. na list no. 4, bez daty, 1908 r.

8

elizawetgrad, 28/ii 1908

kochany antoni!

ogromnie mnie ucieszył twój list poczciwy. ogromnie Ci jestem wdzięczny za wi-
doki z mt. Pleasant. Zawsze strasznie lubię odbierać listy od Was. Pełne są ciekawych 
wiadomości i doniesień. nie gniewam się na Ciebie, że tak mały list napisałeś; 
gdybym nie wiedział, że nie masz czasu na takie listy jak moje, tobyś porządną 
dostał burę. moje bazgroły to pewnie kilka dni czytasz, nim skończysz, w dodatku 
jeszcze tak niewyraźnie piszę.

no, ale tymczasem ćwierć strony straciłem, a niczego Ci nie doniosłem.
oto u nas o mało co nie było powodzi; zapowiadała się nawet bardzo groźnie, 

ale na szczęście zalało tylko pięć domów. U naszych krewnych zalała woda cały 
ogród. Baliśmy się, żeby się nie dostała do składu, gdzie leżały drwa. musiałem 
z mymi kuzynami nosić drwa i węgiel, przy dźwiękach syreny ostrzegającej o nie-
bezpieczeństwie. Straż ogniowa ratowała rzeczy i wywoziła je z nadbrzeżnych domów. 

tydzień temu obchodziłem swoje urodziny i imieniny1.
Co do pomnika mickiewicza to najzupełniej podzielam zdanie tych, co są prze-

ciw temu projektowi.
mnie się zdaje, że szkoła imienia mickiewicza przyniosłaby więcej pożytku oj-

czyźnie niż pomnik. może tylko szkoła pociągnie za sobą większe wydatki i pienią-
dze na nią nie tak prędko się zbiorą.

tymczasem u nas cudna pogoda, ciepło i już prawdziwa wiosna, księżyc świe-
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ci w pełni. Wczoraj rzeka znowu przybyła, ale o powodzi nawet mowy nie ma; przy 
księżycu cudnie to wszystko wygląda.

Już tylko dwa miesiące i pół i skończy się rok szkolny. W tym roku prawdopo-
dobnie dla wszystkich będą obowiązkowe egzamina. nieprzyjemna to rzecz. Szcze-
gólnie boję się rosyjskiego. nie masz pojęcia, jaki to trudny język. Szczególniej dla 
pisania.

no, ale tymczasem dosyć
     twój

Jarosław iwaszkiewicz 

Ukłony całemu domowi.
Co oznaczyłeś na karcie czerwonymi krzyżykami?

Pisz, a trochę więcej, jak przedtem

Е л и c a в e т г p a д ъ, Х e p c. г y б.
Б a н н ы й  п е р.
Я. И в а ш к е в и ч у
1 Za datę urodzenia iwaszkiewicza przyjmuje się 20 ii 1894, najprawdopodobniej jednak jest to data 

starego stylu, a pisarz urodził się w rzeczywistości 6 iii. Podobne nieścisłości dotyczą pierwszego 
imienia iwaszkiewicza, w części dokumentów funkcjonuje on jako Leon Jarosław. imieniny Leona 
są obchodzone 20 ii.

9

mt. Pleasant, Pa. D[nia] 15 kwietnia 1908 r.

kochany Jarosiu!

twój list otrzymałem przeszło tydzień temu, ale z powodu wielkiego nakładu pracy 
zaraz Ci nie mogłem odpisać. teraz mam trochę wolnego czasu, więc się wziąłem 
do napisania Ci listu.

W ostatnich kilku miesiącach przeszło 20 nowych korespondentów zawiązało 
ze mną korespondencję, tak że nawet nie wiem, komu mam wpierw odpisać. W moim 
biurku leży 16 listów, które czekają odpowiedzi. Zanim na wszystkie będę mógł 
odpisać, to weźmie dużo czasu.

U nas pogoda jest piękna, wiosna panuje już w całej pełni, łąki zaczynają się 
zielenić. Cała natura przybiera się w odświętną suknię.

W ameryce panuje teraz bieda, setki większych i mniejszych firm zbankruto-
wało. nie wiem, czy to tak będzie cały rok, czy też chwilowo.

Prosiłbym Cię, kochany Jarosiu, nie gniewaj się na mnie, że tak długo nie pi-
sałem Ci, ale pracy mam pod same łokcie, więc sam nie wiem, gdzie mam zacząć. 
Czy zgodzisz się na prowadzenie korespondencji na kartach pocztowych zamiast 
listów? Gdyż listy bardzo wiele czasu mi zabierają. Ja będę Ci słał widoki tutejsze, 
a ty, jak będziesz mógł, tak możesz mi dawać znać o sobie. Dla pewności prosiłbym 
Cię o przesłanie mi kilkanaście kartek z twoim adresem pisanym po rosyjsku, 
które ja będę przylepiał na kartach, które Cię łatwiej i pewniej dojdą.

nie pamiętam już, na jakiej karcie i co oznaczyłem czerwonym krzyżykiem, ale 
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o ile sobie przypominam, zapewne był to budynek bankowy, w którym pracuję, 
i róg ulicy, na której mieszkam.

teraz na tymczasem żegnam Cię, szlę ukłony całemu twojemu domowi
    Ściskam Cię 
      twój

antoni S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 5, z dnia 28 lutego 1908 r.

10

elizawetgrad, dn[ia] 14 września [1908]

mój kochany antoni!

Zapewne się zdziwisz, mój drogi, otrzymawszy mój list. Ja też z wielką nieśmiałością 
go zaczynam.

nie gniewaj się, mój drogi, na mnie. ostatnia moja odkrytka zapewne Ci nie-
miłą sprawiła niespodziankę i dlatego też do mnie nie pisałeś1. rzeczywiście, pocz-
tówka moja była napisana w chwili złego humoru i pod wpływem pierwszego po-
pędu, ale obecnie sam podaję Ci rękę do zgody. i teraz jesteśmy znów przyjaciółmi, 
nieprawda?

Zaraz po napisaniu do Ciebie swej pocztówki wyjechałem na wieś do ciotki2. 
Jest to właściwie nie wieś, a odludna ferma złożona z jednego domu mieszkalnego 
i zabudowań gospodarskich. naokoło rozległe stepy, ale już zaorane i obsiane zbo-
żem, a także i burakami, ponieważ w tamtych stronach dużo jest fabryk cukrowych.

tam zabawiłem dwa miesiące i pół, literalnie nic nie robiąc, tylko jeżdżąc kon-
no, wozem itp.

Pół lata było tam dwóch moich kuzynów3, mniej więcej w moim wieku, i prze-
pysznie czas spędzaliśmy. od rana do wieczora byliśmy na świeżym powietrzu, 
kąpaliśmy się, spacerowaliśmy i jeździliśmy dziurawą łódką po sadzawce (co nale-
ży do najprzyjemniejszych sportów).

Urządzaliśmy też wspaniałe wycieczki, np. pewnego razu pojechaliśmy ja  
i dwaj moi kuzyni wozem wysłanym sianem do naszego kuzyna, który był rządcą 
o 25 wiorst (30 kilometrów)4. naturalnie pojechaliśmy z furmanem, tam na miejscu 
zabawiliśmy dwa dni i spędziliśmy czas tak przyjemnie, że trudno lepiej.

naturalnie na wsi i przygód nie zabrakło, a niektóre były bardzo wesołe, jak 
np. przebraliśmy się za podróżnych (ja za kobietę, mój kuzyn za mężczyznę) i nikt 
nas nie poznał. ogromnie było wesoło, jak tylko na Ukrainie być może (wiedz, że 
urodziłem się na Ukrainie). ogromnie lubię wieś i z żalem powróciłem do miasta. 
Powziąłem też szczere postanowienie napisać do Ciebie, ale na nieszczęście nie 
mogłem tego wcześniej uczynić. oto w dwa dni po moim przyjeździe do miasta 
przyszedł telegram o chorobie mojej siostry, która jest nauczycielką w kijowskiej 
Gub[erni]. mama więc musiała natychmiast jechać, a ja zostałem w mieście wraz 
z drugą moją siostrą5. Strasznie też byliśmy przygnębieni, bowiem był to bardzo 
silny tyfus, tak że siostra ledwie do zdrowia przyszła.

teraz więc, gdy jest już lepiej i mama do domu wróciła, zasiadłem do listu, aby 
Cię serdecznie, serdecznie na przeprosiny ucałować.
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kochany antoni, ale mam też do Ciebie interes. oto ja założyłem w naszym 
polskim kółku pismo, wychodzące raz na tydzień i składające się wyłącznie z utwo-
rów młodzieży6. otóż prosiłbym Ciebie, abyś był tak łaskaw i przysłał nam jakikol-
wiek swój utwór, wiersz, nowelkę lub artykuł poważniejszej treści. Będę Ci tak 
niewymownie wdzięczny!

a wnioskując z twoich listów, masz talent pisarski; przyślij choć opis amery-
kańskich szkół lub Waszych fabryk, a będziemy Ci strasznie wdzięczni, bo u nas 
korespondencja z ameryki to szczególność.

tymczasem ściskam Cię i całuję bardzo serdecznie, i raz jeszcze przepraszam 
za wszystko.

Jarosław iwaszkiewicz

PS. Pisz, jak chcesz i na czym chcesz, ale pisz, bo mi prawdziwie tęskno do twoich 
miłych listów.

J. iwaszkiewicz 

1 ta część korespondencji nie została odnaleziona.
2 W biografiach nie ma informacji o pobycie iwaszkiewicza w tymoszówce w roku 1908. Zapewne 

mowa jest o majątku Czernysze, o którym i w a s z k i e w i c z  (op. cit., s. 30) pisał we wspomnieniach: 
„godzinami kąpałem się w błotnistym stawie, nauczyłem się po pewnym czasie jeździć konno i cały 
dzień byłem w polu”. W Czernyszu mieszkała matka chrzestna iwaszkiewicza – maria z iwaszkie-
wiczów Biesiadowska, siostra Bolesława iwaszkiewicza. 

3 Stryjeczni bracia, synowie antoniego i marii iwaszkiewiczów – Jerzy i adam.
4 Zapewne mowa o jednym z synów Czesława iwaszkiewicza, brata Bolesława i antoniego – Wincen-

tym, Wacławie lub Stefanie.
5 nie udało się ustalić, która siostra zapadła na tyfus. najprawdopodobniej najstarsza – Helena.
6 Pismo nosiło tytuł „Biały kruk”.

11

mt. Pleasant, Pa. Dnia 16 paźdz[iernika] 1908 r.

Drogi Jarosiu!

Ucieszyłem się bardzo, gdym otrzymał twój list, gdyż już dawno czekałem od Cie-
bie odpowiedzi. Gdy otrzymałem pocztówkę z widokiem szkoły i gdym przeczytał 
napis, to nie mogłem zrozumieć, o co chodzi. myślałem, żeś się rozgniewał z czegoś 
w moim liście, ale o ile sobie przypominam, to nie pamiętam, ażebym Ci miał co 
przykrego w nim pisać. Chciałem potem napisać Ci list, ale że nie miałem adresu, 
gdyż ostatni twój adres pisany przez Ciebie po rosyjsku wyciąłem i przylepiłem 
na list do Ciebie, i pozostałem bez adresu twego. tak że nie mogłem w żaden 
sposób prosić i pisać o wytłumaczenie. aż dopiero dzisiaj, gdym otrzymał list, 
a w nim kilka twoich adresów, posłałem Ci zaraz pocztówkę na poczcie, a teraz 
piszę list.

no, ale teraz już po kłopocie i wszystko jest po staremu, i znowuż jesteśmy 
przyjaciółmi.

Ja pracuję w tym samem miejscu, gdzie dawniej, roboty mam dosyć, jestem 
zdrów, czego i tobie życzę. Życzę także zdrowia twojej kochanej rodzinie i szybkie-
go powrotu do zdrowia twojej kochanej siostry.

W ameryce obecnie panuje wielka bieda, tysiące robotników jest bez pracy, już 
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od początku nowego roku. Brak pracy, zastój w przemyśle i handlu pogarsza tu-
tejsze stosunki. Bieda ta zapewnie będzie trwać aż do kwietnia 1909 roku. W przy-
szłym miesiącu będą wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest wiele 
kandydatów na ten urząd, więc kapitaliści trzymają ruch fabryczny w zastoju, 
czekając na rezultat wyborów, jaka partia i człowiek będzie rządzić.

Piszesz mi w liście, że mnie przepraszasz i że do mnie z wielką nieśmiałością 
piszesz. Wszak ja nigdy się na Cię nie gniewałem, więc po co masz mnie przepraszać 
i dlaczego masz być takim nieśmiałym? Pisz, co myślisz, a wiedz, że otwartość mnie 
nigdy nie obrazi.

Prosisz mnie o przysłanie jakiej pracy lub utworu własnego do Waszego pisma 
dla młodzieży. Chętnie bym posłał co, ale że moja pisownia polska jest jeszcze za 
mało wydoskonalona, tak że znajduje się w niej błędy gramatyczne, ale na próbę 
posyłam trochę nowin etc., etc.1 

na tymczasem żegnam Was wszystkich, a Ciebie całuję w samego buziaka 
i pozostaję twój

antoni S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz na list no. 6, z dnia 14 wrześ[nia] 1908 r.

1 teksty nie są znane.

12

elizawetgrad, dn[ia] 23/X (5 Xi n[owego] st[ylu]) [1908]

kochany antoni!

ogromnie mnie ucieszył twój list kochany. Chwała Bogu, że nic nie rozumiesz 
z całej tej sprawy. ale teraz, jak już dobrze, to nie ma o czym mówić. Cała ta histo-
ria to było jedno głupstwo z mojej strony, szkoda tylko walać papier.

rzeczywiście zasiadłem do listu tylko po to, aby Ci odpowiedzieć na twój i tro-
chę z tobą pogawędzić, bo donieść nie mam nic.

U nas wszystko po staremu, dnie takie same, jednakowe, że coś okropnego! 
tak nie lubię tej jednostajności. Co dzień idę do gimnazjum, po obiedzie przygoto-
wuję lekcje itd. Żadnej nie ma zmiany, oprócz pogody. Już zaczyna się u nas zima. 
Śnieg padał już parę razy, ale naturalnie zaraz topniał; ale drzewa już zupełnie 
z liści ogołocone; mimo to mamy czasami prześliczne dnie.

Dziękuję Ci serdecznie za parę wiadomości przysłanych do naszego pisma – 
umieściłem je naturalnie i zapewne wszystkich zainteresują.

Wiesz, w tym roku napadła mnie mania podróży. Czasami napada mnie taka 
chęć podróżowania, że aż piszczy, a tu naturalnie nie można nosa z elizawetgradu 
pokazać w żadną stronę, nie tylko z powodu lekcji, ale i z braku pieniędzy.

no, ale o tym dosyć. mój kochany, rzeczywiście takie jednakowe obaj prowa-
dzimy życie, że wiadomości dużo nie możemy sobie udzielić, i naturalnie listy nasze 
będą coraz krótsze i suchsze. Więc ja, o ile możności, staram się, żebyś wiedział, 
o czym myślę, czego chcę, aby mniej więcej mógłbym Ci donosić coś więcej niż 
fakta zewnętrzne. Chciałbym, żeby nasza korespondencja była czymś w rodzaju 
zwierzeń i żebyśmy byli prawdziwymi przyjaciółmi.
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Zwierzenia między dorosłym tobą a mną to niedorzeczność. Prawda, że jestem 
za dziecinny dla Ciebie?

Przeczytałem ten kawałek, co tylko co napisałem, i uznałem, że strasznie jest 
niesympatyczny. W ogóle ja listów pisać nie umiem. Piszę, co mi przyjdzie do gło-
wy, i zupełnie inaczej się wydaję w każdym liście i inaczej, niż jestem w rzeczywi-
stości.

no, naterkotałem już o sobie, to i dosyć. Jakże ty żyjesz? Jakie twoje zdrowie? 
Wszystko, co się tyczy Ciebie, ogromnie mnie interesuje. takie twoje listy sympa-
tyczne, że z prawdziwą przyjemnością je odczytuję i zaraz wkładam do teki, skąd 
bardzo często wyjmuję, aby na nowo przeczytać.

Zdrowie mojej siostry zaczyna się już poprawiać. Wygląda już wcale dobrze, 
a do chorej nogi stosujemy elektryczność i masaż.

Przepraszam Cię, że tak brzydko i brudno napisałem, ale już jest dosyć późno 
i muszę się spieszyć. Prawda, że z listów wyglądam na wiatrogona? ale wcale takim 
nie jestem. Ciebie wyobrażam sobie słusznym panem, poważnym, powolnym, nie 
unoszącym się słowem nawet. tymczasem na dziś dość gawędy, bo nie mam ani 
czasu, ani materiału do pisania.

  Ściskam Cię bardzo a bardzo serdecznie
Jarosław iwaszkiewicz

PS. Czy macie jakie zwierzęta w domu i czy je lubisz? my mamy psa i kota, bardzo 
są ładne i strasznie je lubię. rodzina moja kazała Cię pozdrowić.

13

mt. Pleasant, Pa. Dnia 26go listop[ada] 1908 r.

mój kochany Jarosiu!

List twój, mój kochany, odebrałem wczoraj, bardzo Ci dziękuję za niego i spieszę 
się z odpowiedzią, w której zapewne nie będziesz miał wiele nowego, no, ale co 
pisać? to obracanie w kółko jedno i to samo i rozbieranie mego nieczytelnego cha-
rakteru zapewne Cię nieraz nudzi, ale cóż temu poradzić------ piszę to, co mi na 
myśl przyjdzie.

Piszesz mi, że lubisz podróżować, ja lubię też to samo, ale pomimo tej chęci nie 
jestem w stanie nigdzie wyjechać, najbardziej mnie interesuje Polska, tam bym 
jechał każdej chwili, gdybym miał czas i te trudne do zdobycia pieniądze.----- mam 
nadzieję jednakowoż, że może kiedy życzenia moje się spełnią i będę mógł oddychać 
ojczystym powietrzem. interesują mnie bardzo stare pamiątki polskie, sztuka, li-
teratura etc. W gazetach przed niedawnym czasem czytałem, że w Wilnie, stolicy 
Litwy, odkryli dużo pamiątek po mickiewiczu, Stowarzyszeniu Filaretów etc. Czy 
czytałeś kiedy Pana Tadeusza?1 Jest to coś pięknego, nieprawda? mam kilka prac 
mickiewicza, wszystkie mi się bardzo podobają.

nie wiem, czy Ci kiedy pisałem przedtem, że zbieram polskie pamiątki, mam 
wiele polskich monet z różnych czasów i epok.

Starych polskich książek mam kilka.
W domu mamy dwa koty, jeden biały, czarny i żółty, a drugi biały i żółty. Psa 
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w domu nie mamy, pomimo że lubię psa, to mama mi nie pozwoli go trzymać. Po-
tem mamy 3 kaczki, 7 kur, 2 koguty i gęś, która, gdy ten list otrzymasz, już dawno 
będzie zjedzona, no opisałem Ci nasz cały wielki inwentarz, co!!!??? o! Zapomnia-
łem Ci napisać, że w lecie miałem królika (zająca), który sobie wolno bujał po 
murawie wkoło domu, ale że pewnego wieczora zapomniałem go zamknąć, więc na 
drugi dzień rano już go nie było, ktoś go musiał złapać.

Gdybyś tak chciał, to bądź tak łaskaw przysłać mi swoją fotografię, chciałbym 
Cię bardzo ujrzeć, choć na fotografii. Dziękuję bardzo za pozdrowienie od Sz[anow-
nej] rodziny. Gdy ten mój list Cię dojdzie, to będzie już Gwiazdka, Boże narodzenie, 
więc życzę Ci, jako też Sz[anownej] rodzinie, Wesołych Świąt i pomyślnego i szczę-
śliwego nowego 1909 roku.

tak więc nabazgrałem już dosyć, więc kończę ze serdecznym pozdrowieniem 
rodzinie i tobie

     twój Przyjaciel
antoni S. małek

Jarosławowi Szwaszkiewicz. na list no. 7, z dnia 5go listopada 1908 r.

1 małłek najwyraźniej nie pamięta, iż w liście z 20 Xi 1907 iwaszkiewicz pisał, że zna Pana Tadeusza.

14

[elizawetgrad,] dn[ia] 3/16 stycznia 1909 r.

kochany antoni!

nie miałem czasu podziękować Ci za życzenia i prędzej odpowiedzieć na list twój 
z powodu świątecznego ruchu, przygotowań itp.

Święta przeszły dość zwyczajnie. Brat mój, który miał przyjechać, nie przyje-
chał1. tak że były tylko trzy moje siostry i matka. Znajomych mamy tu bardzo mało, 
prawie nikogo, tylko dwa domy krewnych. Z tego powodu i wizyt było mało, i przy-
jemnych zebrań niedużo. Czwartego dnia świąt wyjechała jedna siostra, a wczoraj 
druga. teraz jesteśmy sami we trójkę: mama, siostra i ja. Dziś jestem zaproszony 
na wieczorek tańcujący do krewnych, ale nie bardzo mi się tam chce iść, bo nie 
lubię tańczyć.

U nas teraz mrozy trzask[aj]ące i śniegu dosyć jest, więc saniami pysznie jeź-
dzimy. ogromnie lubię sannę! na nieszczęście dziś mróz jakoś zelżał i śnieg top-
nieje, ale mam nadzieję, że zupełnie nie spłynie i że w dalszym ciągu sanny używać 
będziemy. 

Straszna rzecz, jak ten czas leci! 1908 rok tak dla mnie prędko przeleciał, anim 
się opatrzył, jak już 1909 przyszedł. a czy tobie się nie dłużył rok przeszły?

Ciekawym, co rok nowy nam przyniesie. Zapewne ciekawy będzie, ale nie wiem, 
czy większe będzie miał znaczenie od przeszłego. Co się u Was dzieje?

Pisz do mnie, a tymczasem całuję Ciebie serdecznie 
     twój europejski przyjaciel

J. iwaszkiewicz

1 mowa o Bolesławie iwaszkiewiczu.
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15

mt. Pleasant, Pa. Dnia 17 lutego 1909

Drogi Jarosiu!

Przebacz, że tak długo zwlekałem z odpowiedzią na twój list, którym odebrał jesz-
cze 1go lutego, a że zaraz nie odpisałem, to temu, że miałem dużo pracy, a i częścią 
wina też tego lenistwo, bo zawsze była wolna chwilka, ale że zawsze zwlekałem 
z dnia na dzień.

Jak prędko ten czas mija!! Już wnet będzie 2 lata, jak się znamy osobowo, 
bardzo bym pragnął Cię zobaczyć, ale myśleć o tym obecnie trudno. Gdyby nie ta 
wielka przestrzeń, która nas dzieli, to byłoby inaczej. Czy masz swoją fotografię? 
Jeżeli tak, to bardzo bym Cię prosił o jednę.

U nas teraz słota wielka, trochę deszcz, trochę śnieg, tak że na ulicach pełno 
błota.

Wczoraj byłem na wieczorku u jednego z moich amerykańskich kolegów, ba-
wiliśmy się wesoło, tylko już nie tak jak gdybym był na polskim wieczorku. W nie-
dzielę byłem u siostry i spałem w kannipia [?], Pa. Jest to małe miasteczko, szczę-
śliwie jest tam hotel. 

Pytasz mi się, czy mi się nie dłużył rok przeszły. o! nie, pracy miałem dosyć 
i zdrowia także, więc rok 1908 minął jak strzała.

Czy w elizawetgradzie jest dużo Polaków?1

tymczasem kończę mój list ze serdecznym uściskiem dłoni i buziakiem na 
policzku.

             twój Szczery Przyjaciel
antoni S. małek

Jarosławowi Szwaszkiewicz. na list no. 8, z dnia 18go [!] stycznia 1909 r.

1 elizawetgrad był miastem wielokulturowym; Polacy stanowili najmniej liczną mniejszość narodową, 
w roku 1914 było ich 2,3%, czyli około 1700 osób – zob. r o m a n i u k, op. cit., s. 68.

16

elizawetgrad, dn[ia] 22 l[utego] / 7 marca 1909

mój kochany antoni!

Wcale się nie gniewam na Ciebie za kilka dni zwłoki w napisaniu listu do mnie, 
choć przyjemniej mi by go było wcześniej odebrać, ale rozumiem, że czasu niewie-
le masz, a chociaż piszesz, że mógłbyś kiedykolwiek znaleźć chwilkę, nie chciałbym, 
abyś ją odkradał koniecznemu dla Ciebie wypoczynkowi.

rzeczywiście czas leci prędko i skrzydła ma chyże! nie opatrzyłem się, jak to 
2 lata, odkąd się znamy, minęły. a już pozawczoraj skończyłem 15cie lat1. to kawał 
życia, już dzieciństwo minęło i młodość się zaczęła, a z nią razem i poważniejsze 
zapatrywanie się na życie. tak mnie to martwi, że dotąd nie mam przyjaciela. Cza-
sami tak mi się chce przed kimś zwierzyć ze wszystkiego, co czuję i myślę. Bo choć 
do Ciebie pisuję zawsze szczerze i jak do przyjaciela, ale zawsze te listy, które tak 
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lubię, otrzymujemy raz na miesiąc, a to zupełnie co innego, bo miesiąc to wiele 
znaczy, a przy tym listy nigdy w świecie nie zastąpią ustnej rozmowy.

Żal mi jest moich lat, które już przeżyłem, bodaj czy to nie były najszczęśliwsze 
lata mojego życia. Dziwisz się, że się tak na to zapatruję ponuro i nie mam nadziei 
na przyszłość złotą? a jednak tak jest. minęły lata życia, które można uważać za 
najszczęśliwsze, bo lata niewinności, nieświadomości życia. teraz przede mną 
stoją drogi pracy i muszę obecnie pracować aż do końca życia i muszę się poważniej 
w życie wpatrzeć i walczyć z nim. a jednak czuję się tak strasznie słabym. Charak-
ter mam nie silny, jestem chwiejny itd. i boję się życia. może to i źle z mojej strony, 
ale cóż zrobić?

no, ale dosyć gadania o tych bzdurstwach, już Ciebie zamęczyłem pisząc ciągle 
o sobie. napisz mi co o swoim charakterze i tak, jak przyjacielowi, to w przyszłości 
będziemy mogli swobodnie gawędzić.

U nas teraz szalone śniegi, które spadły przed dwoma tygodniami, topnieją 
i oczekujemy powodzi, zapewne będzie bardzo wielką, bo śniegu ogromne ilości 
zebrały się na polach i dotąd używaliśmy wspaniałej sanny.

Pozawczoraj, jak Ci już pisałem wyżej, skończyłem lat 15cie, a zacząłem szes-
nasty rok. Z tej okazji miało być u nas kilka osób, kuzynów i znajomych; ale w tym 
wypadku nie dopisało mi szczęście, bo z powodu kataru wszystkiego zjawiło się 
trzy osoby i musiałem spuścić nos na kwintę.

Dopiero teraz zauważyłem, że piszę na arkuszu zawalanym atramentem. Prze-
praszam Ciebie, mój drogi, za to serdecznie. mam nadzieję, że mi wybaczysz? Pisz 
długo i szeroko!

   Ściskam Ciebie po tysiąc razy
Jarosław iwaszkiewicz

1 Zob. przypis do listu 8, z 28 ii 1908.

17

mt. Pleasant, Pa. Dnia 24go marca 1909 r.

mój Drogi Jarosiu!

List twój otrzymałem dziś rano, a teraz po południu piszę Ci odpowiedź.
Piszesz mi, mój kochany, że już skończyłeś rok piętnasty, z tej okazji życzę Ci 

zdrowia, a potem szczęścia najlepszego. i ja kiedyś obchodziłem tę samą rocznicę 
i pomimo że obchodzimy je radośnie, płacz by był najlepiej w tym miejscu zastoso-
wany, bo jeżeli się głębiej wpatrzymy w to, czy nie jest nam żal dziecinnych lat? oh! 
tak, ja wnet skończę rok 20sty, a dałbym nie wiem co, gdyby się chciały wrócić dni 
dziecinne, dni niewinności.

Wchodzisz w nowe życie, mój kochany, nie chcę Ci się narzucać, ale nie zaszko-
dzi, jeżeli Ci napiszę parę słów z życia, bo jestem o parę lat starszym od Ciebie, więc 
może widziałem więcej i sam w niektórych wypadkach doświadczyłem. Piszę do 
Ciebie szczerze, jako do przyjaciela, ze wszystkim jestem otwarty.

Życie, poza dziecinnością, jest długiem szeregiem walk, ciężkim, bardzo ciężkim 
jest ono dla młodzieńca, który z dwóch stron musi pracować ciężko. Z jednej o co-
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dzienny byt, a z drugiej odpierać pokusy, które się sypią na każdego młodzieńca. 
niewinność łatwo można utrzymać w wieku dziecinnym, ale nie tak łatwo to przyj-
dzie, gdy dojdzie się lat młodzieńczych. By odeprzeć pokusy, które czychają [!] na 
naszą niewinność, trzeba dobrej woli i charakteru, inaczej ją stracimy.

W ameryce dużo złego pomiędzy młodzieżą dzieje się w kolegiach (bursach). 
tam młodzież jedna od drugiej uczy się nieczystości... (to osobiście sprawdziłem). 
młodzież poza godzinami szkolnymi oddaje się ohydnym praktykom, które zabija-
ją w nich moralność, i gdy wyjdą z tych szkół, stają się ofiarami domów wariackich 
(ma się rozumieć, nie mam na myśli wszystkich młodzieńców). Praktyka ta jest 
tak rozwinięta, że od czasu do czasu pojawiają się projekty, co zrobić, by tym 
praktykom zapobiec, które poniżają poziom człowieka. Jasno i zanadto różowo 
zapatruje się dzisiejsza młodzież na życie, zanadto pozwala namiętnościom i żądzy, 
za to wielki procent traci zdrowie i kończy swój żywot w szpitalach lub też domach 
wariackich.

Jarosiu! może byłem za otwarty dla Ciebie! ale pochodzi to ze szczerego serca, 
co myślę, to piszę, gdyż list twój rzewne sprawił mi uczucie, taki otwarty i prosty! 
radbym Cię uściskać i ucałować--- ale to tylko pragnienie, którego w czyn nie 
można obrócić.

Żal mi Cię bardzo, chciałbym koniecznie być z tobą i ustnie się rozmówić. Czy 
by to nie było nam przyjemnie?!! Czy da Bóg, że będziemy kiedy razem? tak bym 
pragnął mieć Cię tu przy sobie za przyjaciela, przyjaciela prawdziwego Polaka. Pi-
szesz, że nie masz przyjaciela i że Ci bardzo przykro. Wiem, co to jest, ja, pomimo 
że mam kilku znajomych Polaków, to przyjaciela Polaka w całym tego słowa zna-
czeniu nie mam. mam przyjacieli [!] amerykanów i pomimo że są przywiązani do 
mnie, chociaż jestem cudzoziemcem, to jednak znajdą się granice, gdzie nas nic 
nie łączy.

a ja tak kocham polskość, naprawdę, mój kochany Jarosiu, nie mogę znaleźć 
odpowiednich słów, by Ci to dać poznać. Chociaż wychowany na obczyźnie, to 
jednak tkwi we mnie wielka miłość do narodu naszego. kocham wszystko, co pol-
skie, kocham cały naród polski, jego ziemie skrwawione krwią naszych drogich 
bohaterów. Drogie mi są te strzechy pokryte słomą, te zamki i grody, miasta i wsie. 
Chociaż nie widziałem ich od czasu, jak tylko pamiętać mogę, to znam je dobrze 
z opisów, z naszej bogatej literatury. i jakże nie możemy kochać tej ziemi, która 
wydała nas i przodków naszych?

no! no, list mój zapewne wydaje się za monotonny, więc trzeba trochę więcej 
wlać weń życia.

Czy ed[ward] Żółkowski jeszcze prowadzi korespondencję z tobą?, bo ja na mój 
ostatni list nie otrzymałem od niego żadnej odpowiedzi ani też na karty. Czekam 
już coś 10 miesięcy.

Czy jeszcze chodzisz do szkoły?
Gdy ten mój list Cię dojdzie, to będzie już pewnie Wielkanoc, więc życzę Ci 

Wesołych Świąt i alleluja.
kończę ze serdecznym uściskiem dłoni i całusem po obu policzkach, pozosta-

je twój Szczery Przyjaciel.
antoni S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 9, z dnia 7go marca 1909 r.
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18

eliz[awetgrad], 5/18 kw[ietnia] 1909 r.

mój Drogi i kochany!

Dziękuję Ci, mój złoty, za twój list poczciwy, który mi wielką zrobił przyjemność. 
nie odpowiedziałem Ci na niego zaraz, ponieważ czekałem, aby się Święta skoń-
czyły, aby Ci je całe opisać. Strasznie jestem ucieszony z twego listu, taki poczci- 
wy i serdeczny jak od prawdziwego przyjaciela. Jestem Ci za niego bardzo wdzięcz-
ny i postaram się iść za twoimi radami. obecnie u nas przygotowuje się uroczystość 
rodzinna, bo siostra moja anna wychodzi za mąż za niejakiego pana edmunda 
krzeczkowskiego1. Ślub będzie w kwietniu lub w czerwcu. to będzie zależeć od 
interesów pana młodego. Posyłam Ci naszą amatorską fotografię w braku lepszej. 
na górze moja siostra z narzeczonym, niżej moja matka, a na dole ja z psem, który 
się ruszył, i kotem, z którego tylko grzbiet widać. Dziś już ostatni dzień świąt, któ-
re dosyć monotonnie przeszły. Parę razy byliśmy u różnych krewnych, kilka razy 
u nas byli goście. Dzisiaj przygotowujemy się do ekskursji do tego mostu, którego 
fotografię, zdaje się, posiadasz. Za tym mostem jest ogromny ogród, gdzie się już 
kwiaty pokazują. Już wiosna u nas w całej pełni, tak przyjemnie, chociaż jeszcze 
nie zielono. tak miło, chociaż jak zawsze czegoś taki smutek na wiosnę zagartuje 
[zagarnuje?] nasze dusze. Czy ty tego nie doznajesz? Bo mnie na wiosnę zawsze 
bardzo smutno, chociaż to jakiś przyjemny smutek. Ja zawsze na wiosnę i w jesie-
ni dużo pisuję różnych różności, bo może już wiesz, że posiadam żyłkę pisarską 
i dosyć dużo pisuję. może kiedyś coś tobie przyślę. marzeniem moim jest zobaczyć 
coś ze swoich rzeczy wydrukowanym. Chciałem w tym roku coś posłać na konkurs 
dramatyczny, ale na szczęście wykombinowałem sobie, że to będzie śmiesznie. 
trzeba więcej czytać, pracować, to może co z tego wyjdzie. Bardzo mi przykro, ale 
doprawdy do żadnej innej profesji pociągu nie mam. matematyki nie lubię, mecha-
nikę jeszcze mniej, chyba że do historii mam wielki pociąg, ale co ja będę z historią 
robił na świecie Bożym, ona mi chleba nie da. nie bardzo to mi się wszystko uśmie-
cha, bo po skończeniu gimnazjum trzeba będzie, zapewne, zdecydować się na 
prawo, bo na medycynę za słabe mam nerwy i zdrowie. Powierzam tobie wszystkie 
moje myśli, tak jak je przyjacielowi tylko mówić mogę, bo jestem bardzo skryty 
i nikt z moich znajomych ani krewnych chłopców nie wie tego, co ja myślę. no, 
a tymczasem, mój złoty, do widzenia. Czekam twego serdecznego listu. a pamiętaj, 
aby był równie długi i poczciwy jak i poprzedni.

         Ściskam Cię, 
       twój

Jarosław iwaszkiewicz

PS. na lato nie wiem, czy gdzie wyjadę, więc będziemy i latem korespondować. 
Przepraszam Cię, że list mój taki roztrzepany, a naokoło chodzą ciągle narzeczeni 
i gadają przepodłe, więc nie mogę dobrze uważać.

1 Biografie iwaszkiewicza (r o m a n i u k, op. cit. – M. r a d z i w o n, Iwaszkiewicz. Pisarz po kata-
strofie. Warszawa 2010) nie odnotowały w ogóle ślubu anny iwaszkiewiczówny.
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19

mt. Pleasant, Pa. Dnia 12go maja 1909

mój Drogi Jarosiu!

Serdeczny twój list otrzymałem parę dni temu, ale że wkrótce potem przez parę 
dni mnie nie było w domu, więc nie mogłem Ci zaraz odpisać, przebacz mi tę zwło-
kę. Bardzo Ci dziękuję za amatorską fotografię, którąś mi przysłał w liście, wyglą-
dasz sympatycznie, jako też i twoja Szanowna mama, siostra i Sz[anowny] Pan 
edmund krzeczkowski. U nas już wiosna. Wszystko zazieleniło się, cała natura 
w odświętnej sukni, bardzo jest przyjemnie, ale przyjemność ta jest jakoś smutna. 
tak samo jak w swoim ty liście piszesz, to samo i w moim sercu się mieści, smut-
no-przyjemno. teraz z całego serca życzę Ci sukcesu w twoich życzeniach, bo 
z listów widzę, że posiadasz żyłkę pisarską, a więc niedaleko a życzenia twoje, daj 
Boże, się spełnią. Ja bardzo lubię historię, teraz czytam Powstanie Listopadowe1. 
W ogóle czytam bardzo dużo z historii polskiej, tak żebym był jak najlepiej w niej 
zaznajomiony.

W zeszłą niedzielę, tj. 9 maja, odbył się w parafialnej hali obchód konstytucji 
3go maja, bardzo był piękny. Siostra moja deklamowała Gdzie Ojczyzna moja2. Był 
jeden polski mówca, doktor z miasta Pittsburga.

ksiądz proboszcz bardzo śliczną wygłosił mowę patriotyczną. Czy zamyślasz 
oddać się „prawu”, gdy skończysz gimnazjum? Jeżeli tak, to daj Boże Ci zostać 
kiedyś słynnym prawnikiem. Szlę najserdeczniejsze życzenia twojej Szanownej 
siostrze i także życzę jej szczęśliwego wyboru i pożycia małżeńskiego, i doczekania 
się sędziwych lat razem z swoim ukochanym.

Jarosiu, czy zauważyłeś, że zmieniłem trochę charakter mojego pisma? Czy Ci 
się podoba niniejsze pismo, czy też to, które dotąd używałem?

no, na tymczasem kończę, mój drogi przyjacielu, oczekując twojego listu. Ści-
skam Cię i całuję, pozostaje twój szczery przyjaciel z ameryki

antoni S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 10, z dnia 18go kwietnia 1909 r.

1 nie udało się ustalić, o jakiej pozycji jest mowa.
2 Być może, chodzi o utwór C. n o r w i d a  Moja ojczyzna.

 

20

elisaw[etgrad], dn[ia] 22 m[aja] / 2 cz[erwca] 1909 r.

kochany mój antoni!

Już od paru dni otrzymałem twój list, ale nie mogłem odpowiedzieć Ci zaraz, po-
nieważ jestem teraz zajęty egzaminami. Już, chwalić Pana Boga, trzy tylko zostało 
mi, ale to najtrudniejsze. mam jednak nadzieję, że dobrze mi pójdą. Wczoraj miałem 
jeden, a teraz dopiero 26 będzie z geografii rosji, co jest dość nudnym i trudnym 
przedmiotem. ostatni egzamin dopiero 12 cz[erwca] st[arego] st[ylu]. trochę się nad 
nimi pomęczę, ale to nic mi nie zaszkodzi.

II-1.indd   187 2016-03-14   12:42:36



materiały i notatki188

na lato nie wiem, czy gdzie wyjadę z tego obrzydłego i brudnego mieściska. 
Chce mi się bardzo na wieś. Staram się o jakie lekcje lub korepetycje na wsi, ale 
nie wiem, czy co z tego będzie. tymczasem dalej pisz pod tym samym adresem. 
Jeżeli mnie nie będzie tutaj, jak list przyjdzie, to wyślą mi go na miejsce, a ja Ci 
odpowiem.

Co do twojego nowego pisma, to bardzo mnie się podoba, to tylko, że więcej 
miejsca zajmuje, więc będę mniejsze listy otrzymywać. Za to będę Cię zanudzać 
swoimi.

13 czerwca św. antoniego, a chociaż mój list pewno przyjdzie już po tej dacie, 
składam Ci jednakże życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia.

U nas wiosny, jak zwykle, prawie że nie było. od razu zaczęły się gorąca, a teraz 
takie upały, iż wytrzymać nie można. Chwała Bogu, dziś deszcz obfity padał, więc 
nie grozi już nic zbożom, którym na gwałt trzeba było deszczu. Bo urodzaj nie bar-
dzo się świetnie zapowiada. Prawdopodobnie w przyszłym roku głód będzie u nas, 
bo i teraz wszystkie produkty drożeją na gwałt i podnoszą się ceny na wszystko.

moja rodzina na przyszły rok wynosi się prawdopodobnie do kijowa, a ja tu 
pozostanę na stancji u kogoś1. tylko trzy lata zostało mi do skończenia szkoły, więc 
nie chcę się przenosić z miejsca na miejsce.

Zresztą nic ciekawego nie mam Ci do doniesienia.
Ściskam Cię i całuję, jak mogę najserdeczniej; pamiętaj, że zawsze jestem Ci 

serdecznym, choć nieznanym przyjacielem.
twój Jarosław iwaszkiewicz

PS. Pisz do mnie prędko, aby list twój jeszcze tu mnie zastał.

1 Zob. listy następne.

21

mt. Pleasant, Pa. Dnia 6go lipca 1909 r.

kochany Jarosiu! 

Przebacz mi, że zaraz nie odpisałem po otrzymaniu listu, bo jeżeli się dowiesz przy-
czynę tej zwłoki, to jestem pewny, że się nie będziesz gniewał na mnie.

List twój, mój drogi, przyszedł do mnie 23go czerwca, a dwa dni przedtem 
zdarzył się u nas straszny wypadek, bo oto szwagier mój został zabity. Jechał on 
na wozie, w którym były meble, naraz konie się czegoś zlękli [!], tak że woźnica 
wpadł pod konie, a mój szwagier wyrzucony został w powietrze, spadając potem na 
bruk uliczny i rozbijając sobie czaszkę. Umarł na drugi dzień w szpitalu bez odzy-
skania przytomności. Szwagier mój pochodził z rosji, i o ile się nie mylę, z miasta 
Petersburga. nazywał się michał Żuk. Jego pierwsza żona, a moja siostra, nie żyje 
od 5 lat. Pozostawił drugą żonę i 3 dzieci, jedno po mojej siostrze, które my teraz 
weźmiemy. Jego matka ma gdzieś jeszcze żyć razem z córką, ale gdzie, to nie wiem. 
Wiem tylko, że gdzieś w rosji.

U mnie wszystko stare, nic nowego. Pracuję co dzień w tym samym miejscu.
Serdecznie Ci dziękuję za życzenia imienin. niech Pan Jezus Cię błogosławi, 

mój drogi! i użyczy Ci wszystkiego dobrego.
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mam nadzieję, że egzamina Ci się udały i że teraz swobodnie używasz wakacji.
Wczoraj w całej ameryce obchodzono hałaśliwie święto niepodległości Stanów 

Zjednoczonych.
tymczasem żegnam Cię aż do drugiego listu i całuję w samego buziaka, pozo-

staje Życzliwy twój Przyjaciel
ant[oni] S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 11, z dnia 2go czerwca 1909 r.

22

13/26 lipca, krasno-iwanowka [1909]

kochany antoni!

mój złoty, nie dziw się, że Ci na twój list od razu nie odpowiedziałem, a to z powo-
du, że wyjeżdżałem na wieś, a te pakowania i urządzania się na nowym miejscu 
bardzo wiele czasu mi zajęły. Jestem obecnie na wsi. Przeszedłszy do 6ej klasy 
dostałem korepetycje na wsi do jednego chłopca rozmawiać po niemiecku i prze-
rabiać francuski i arytmetykę1. Za dwa miesiące będę miał 35 rs, tak iż będzie dla 
mnie na początek w elizawetgradzie. mój złoty! Strasznie się cieszę, że mogę już na 
siebie pracować, a jednocześnie bardzo mi to ciężko idzie. Przede wszystkim tęsk-
nię za domem okropnie, ludzie, wśród których się znajduję, zupełnie mi obcy i do 
tego rosjanie, tak iż nic nas nie wiąże. Są co prawda poczciwi i dobrzy dla mnie, 
ale ja zawsze potrzebuję trochę ciepła, a o to trudno w obcym domu, tym bardziej 
że wyglądam na dorosłego, chociaż jestem i z lat, i z usposobienia prawie dzieckiem. 
nie mam się przed kim wypowiedzieć, więc nudzę Ciebie, mój drogi, ale myślę, że 
mnie zrozumiesz i że piszę do prawdziwego przyjaciela.

mój złoty, zaraz po otrzymaniu tego listu napisz do mnie, ażeby twój list jesz-
cze mnie tu zastał.

Używam tu wszelakich wiejskich przyjemności, tym bardziej że dom bogaty, 
więc wszystkiego można sobie pozwolić. Wczoraj jeździliśmy na daleką wycieczkę 
konno i ja zleciałem z konia, przy sposobności zgubiwszy w polu czaprak, po który 
dziś musiałem jeździć i szukać go w największe gorąco, ale poszukiwania moje 
skończyły się pomyślnie.

Bardzo żałuję Was z powodu wypadku Waszego szwagra. to dopiero nieszczę-
ście! Bardzo mi było przykro, gdy odebrałem twój list z tą smutną wiadomością.

  Ściskam Cię po tysiąc razy
     twój kochający Cię

Jarosław iwaszkiewicz

adres załączam.

1 Pierwszym uczniem iwaszkiewicza był Jura, syn państwa konszinów, mieszkających w krasno-
iwanowce. Zob. r o m a n i u k, op. cit., s. 88.
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23

mt. Pleasant, Pa. Dnia 13go sierpnia 1909 r.

mój Drogi Jarosiu!

Bardzo się ucieszyłem z listu, w którym mnie zawiadamiasz, że objąłeś posadę 
nauczyciela we wsi. oto życzę Ci z całego serca powodzenia i sukcesu. mam na-
dzieję, że Ci się będzie podobać na wsi. a że Ci jest trochę samotno bez domu, to 
temu bardzo wierzę, gdyż wiem to z przekonania. tęsknisz za przyjacielem, przed 
którym byś się mógł wypowiedzieć, podzielić się z nim dobrą i smutną nowiną, a że 
takiego Ci brak, więc wiem, jak Ci jest przykro, bo i ja sam doznawam tej przykro-
ści nieraz. oprócz amerykanów nie mam ani jednego tutaj Polaka przyjaciela 
prawdziwego, przed którym mógłbym się zwierzyć lub radzić. a że w wieku, w jakim 
się znajduję, radbym dobrej przyjaźni, która by nieraz na dobre wyszła, bo tej jest 
mi brak. Wierz mi, mój złoty Jarosiu!, że ja jestem tu bardzo samotny. oh! Gdyby 
tak dobry Bóg dał nam kiedy sposobność się zobaczyć. Czy by to nie była dla nas 
radość? nikt nie wie, być może, że opatrzność Boska udzieli nam kiedyś tej łaski.

Ja naprawdę, Jarosiu mój kochany, jestem zapewne trochę za otwarty, ale 
ukochałem Cię bardzo i piszę, co tylko mi na myśl przyjdzie. Bo gdy co głębszego 
z serca wypowiem, to jest mi jakoś lżej.

Zapewne się i tobie nieraz zdaje, że pomimo wymiany dużo listów tak mało się 
znamy. Bo listy nigdy nas tak nie zapoznają, jak gdybyśmy osobiście rozmawiali. 
Wtedy to poznalibyśmy nasze wady, zalety etc., których listy nigdy nie uczynią.

ale wierz mi, mój drogi, że ja piszę Ci wszystko szczerze, tak abyś mnie mógł 
poznać jak najlepiej. Jestem takiego charakteru, że bym nikomu krzywdy nie wy-
rządził. Jestem głębokim myślicielem, interesuje mnie wszystko, cokolwiek ma na 
celu polepszenie ludzkości. kocham bardzo ojczyznę moją i dałbym nie wiem co, 
ażeby ją widzieć wolną. kocham wszelkie pamiątki polskie.

Powiadam Ci naprawdę, że gdyby każdy Polak tak ukochał swoją ojczyznę jak 
ja, to nigdy nie byłaby w położeniu, w jakim teraz się znajduje. mój drogi, brak mi 
jest słów, abym mógł się wypowiedzieć, co w mym sercu czuję.

Listy twoje rozumiem i mam nadzieję, że i ty moje zrozumiesz.
Całuję Cię po milion razy. twój szczerze Cię kochający

antoni S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 12, z dnia 26go lipca 1909 r.

24

elisawetgrad, 5/18 wrz[eśnia] 1909

kochany mój antoni!

Przepraszam Cię bardzo, że tak długo na list twój kochany i serdeczny nie odpisy-
wałem, ale przyszedł twój list w przeddzień mego wyjazdu ze wsi, a tutaj zastałem 
straszny rozgardiasz i nieporządek. Ślub siostry, który się odbył przed dwoma ty-
godniami, potem wyjazd sióstr do Warszawy, potem wyjazd mamy do kijowa, 
wszystko to zajmowało tyle czasu i robiło taki nieporządek, że nie miałem literalnie 
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chwilki czasu na napisanie do Ciebie choć jakiegokolwiek listu. mam nadzieję, że 
nie będziesz się na mnie za to gniewał. teraz zajęty byłem przenosinami do tego 
mieszkania, gdzie obecnie mieszkam. Jestem tu u pewnych znajomych państwa 
i jest mi tu bardzo dobrze, ale bardzo tęsknię do mamy i do domu. tak mi smutno, 
że tak rozjeździliśmy się po całym Bożym świecie, siostra z mężem1 pojechała aż 
do Baku, nad morze kaspijskie. inne do Warszawy, mama do kijowa. Bóg wie, 
kiedy to my się spotkamy i zjedziemy wszyscy razem, tak jak dawniej. a może to 
nigdy nie nastąpi! Bardzo mi teraz smutno i przykro, a wszystko to w sobie chowam 
i nic nikomu nie mówię, bo i po co to? nikt się tym nie zainteresuje, a po cóż nada-
remnie się zwierzać. Jednemu tobie to wszystko piszę, mój kochany, bo wiem, że 
w tobie mam jedynego przyjaciela na świecie. ach! mój drogi, czemu my tak dale-
ko od siebie. noszę się teraz z nowymi projektami, ażeby po skończeniu gimnazjum 
rok jeden przepodróżować po królestwie i kawałku europy piechotą. Jak myślisz, 
mój drogi, czy to możliwe i czy to niewiele będzie kosztować? Chciałbym bardzo, 
żeby to się spełniło, a może byś i ty na kilka miesięcy tam przyjechał i może byśmy 
się gdzie spotkali. Jak myślisz o tym? napisz mnie wszystkie za i przeciw i posłu-
cham twej rady. tymczasem trzeba pracować i trochę weselej patrzeć na życie, 
a zresztą co Bóg da. Prawda?

  Całuję Cię i ściskam po sto tysięcy razy 
           twój

Jarosław

1 anna z iwaszkiewiczów krzeczkowska i edmund krzeczkowski. 

25

mt. Pleasant, Pa. Dnia 4go paźdz[iernika] 1909

najdroższy Jarosiu!

List twój, mój drogi, otrzymałem wczoraj, a dziś Ci nań odpisuję. Przepraszasz 
mnie za zwłokę z odpowiedzią, na co to potrzeba, przecież i ja się z mymi listami 
spóźniam, a jednakowoż wszystko jest dobrze. nam żadnych przeprosin nie potrze-
ba, nieprawda?

teraz muszę Ci napisać, mój kochany Jarosiu, że przykro mi jest bardzo, że 
tak jesteś osamotniony. Współczuję z całego serca z tobą i życzę Ci, ażebyś w jak 
najkrótszym czasie znowu połączył się z tymi, którzy są dla Ciebie najdroższymi. 
Bóg zapewne przeznaczył taki los dla Ciebie, ale mam nadzieję, że niedługo potrwa, 
a potem wszystko będzie znowu jak najlepiej. Słów mi brak, mój kochany Przyja-
cielu, abym się mógł wypowiedzieć, jak się tobą interesuję i jak Cię pokochałem.

muszę Ci napisać, że i ja mam smutek na sercu i niepokoję się bardzo. mama 
moja ma na nodze, na samej kostce, ranę już prawie rok cały i nie może jej żadnym 
sposobem wyleczyć. Żadne maście nie mogą jej nic pomóc, nawet ból jeszcze po-
większają. Gdyby mama mogła trafić na taką maść, która choćby nie goiła, ale 
koiła ból, toby było dobrze, ale na taką maść trafić nie może. Pieniądze tu nic nie 
poradzą. Doktorzy zapiszą receptę na maść taką lub taką, ale tych mama na ranie 
żadnym sposobem trzymać nie może, bo skoro przyłoży, to ból jest nie do wytrzy-
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mania. ale jeszcze nie tracimy nadziei, może Bóg da, że rana jak sama powstała, 
tak być może sama się zagoi.

Piszesz mi, kochany przyjacielu, o tej wędrówce, jaką byś chciał odbyć po zie-
mi polskiej. oh! i ja mam to samo pragnienie i marzę o tym już dawno. największym 
moim życzeniem jest, ażebym jak najprędzej mógł zwiedzić ojczyznę moją, a przy 
tym i zobaczyć Ciebie. ale kiedy to może nastąpić, to trudno jeszcze powiedzieć. 
największą zaporą jest strona materialna, bo podróż taka pochłonęłaby dosyć pie-
niędzy, a tych nie ma skąd nabrać. Jeszcze nie byłoby tak źle, napiszę Ci otwarcie, 
gdybym miał tak dobrego brata, jak mam niedobrego. najstarszy brat, bo liczący 
już około 30 lat, nie daje nam żadnej korzyści, powiedzieć prawdę, to nawet powo-
duje nam straty. Przez ostatnie 5 lat ma posadę taką, która mu przynosi bardzo 
wiele pieniędzy, ale że my nic z tego nie mamy. nawet gdy uczęszczałem do szkół, 
to ani jednego [centa] mi nie dał na naukę. Wszystko musiała mama pokryć, mamie 
na utrzymanie nie da nigdy nic. Więc widzisz, jeżeli byłby on taki dobry brat i syn, 
jaki być powinien, to niewiele miałbym przeszkody, ażeby w czyn moje marzenia 
przemienić. ale tak jak jest teraz, to ciężko, bo oprócz mnie jest jeszcze młodszy 
brat student i siostra, nad którymi i ja muszę się starać. ale pomimo tego nie tra-
cę nadziei i pracuję z tą myślą, że w ojczyźnie mej będę w przyszłości, jeżeli tylko 
Bóg da zdrowie i życie. a że pragnąłbym Cię zobaczyć, to wiem, że o tym nie wątpisz, 
chciałbym Cię uściskać i ucałować jak najlepszego brata, bo naprawdę jestem 
bardzo przywiązany do Ciebie. i jak już pisałem powyżej, to jest nadzieja, że się to 
nam da uczynić kiedyś w przyszłości. Więc teraz nic nie pozostaje, jak tylko pra-
cować, oszczędzać i wesoło patrzeć na życie.

teraz napiszę Ci troszkę nowin amerykańskich: czasy, jakie były przez ostatnie 
dwa lata, już się polepszyły i ludzie mają znowu dosyć roboty. ale zanim wszystko 
będzie tak dobrze, jak było, zanim złe czasy nastały, to weźmie jeszcze wiele czasu. 
Bądź co bądź, jest teraz już dosyć dobrze.

W przyszłym tygodniu odbędzie się sejm Związku narodowego Polskiego1 w mie-
ście milwaukee. organizacja ta liczy około 65 000 członków i jest największą 
w ameryce. na sejmie tym będzie około 500 posłów, czyli delegatów. Jest to bardzo 
dobra organizacja i bardzo ją popieram, gdyż jest ściśle narodową.

 no, na tymczasem kończę mój list i żegnam Cię aż do przyszłego listu, na 
który mam nadzieję, że nie będę długo czekał. Przebacz mi, że list niniejszy pisałem 
na maszynie.

Ściskam Cię i całuję w samego buziaka
        twój Szczery

antoni

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 13, z dnia 18go września 1909 r.

1 Polish national alliance, obecnie jedna z najstarszych i największych organizacji polonijnych w USa. 
Założona w 1880 roku w Filadelfii przez agatona Gillera. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną, 
dobroczynną i kulturalną.
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26

kijów, 24 paźdz[iernika] / 6 listop[ada] 1909

kochany mój antoni!

na ten ostatni, a taki miły i serdeczny list twój tak długo nie odpisywałem, że aż 
mi wstyd rzeczywiście. ale, mój drogi, tyle miałem zajęcia, że zupełnie nie miałem 
czasu do Ciebie napisać.

Jak już widzisz z daty, jestem w mieście kijowie, ale dopiero od trzech dni. otóż 
przeniosłem się z elizawetgradzkiego gimnazjum do tutejszego 4go1. Cieszę się 
strasznie, bo jestem z bratem i mamą i rzuciłem zakurzony elizawetgrad, i jestem 
w większym mieście. kijów znałem trochę przedtem. Śliczne miasto, całe na wzgó-
rzach i całe w zieleni i ogrodach, nad ogromną rzeką Dnieprem. Widoki są czasami 
tutaj prześliczne, a zawsze duże miasto to nie to co nasza dziura – elizawetgrad.

na nieszczęście, już jestem od trzech dni w kijowie i jeszcze nosa na ulicę nie 
pokazałem wobec jesiennego deszczu, który leje bezustannie. Swoją drogą, nudna 
pogoda strasznie i nie wiadomo, co robić. Dotąd była cudna jesień, tak że fiołki 
drugi raz kwitły i drzewa owocowe też. mój złoty, jestem Ci taki wdzięczny za twój 
list kochany. Zastał mnie jak raz w najgorszym czasie, ale taką mnie wlał otuchę 
w serce, że wziąłem siebie w ręce i zaraz lepiej mi się zrobiło. masz rację, nic nam 
innego nie pozostaje, tylko pracować i przede wszystkim patrzyć na wszystko przez 
różowe okulary.

Czy słyszałeś o okradzeniu matki Boskiej Częstochowskiej?2 Skradziono su-
kienkę perłową matki Boskiej i dwie korony brylantowe. Jak z początku mówili, na 
6 milionów, ale potem okazało się, że tylko na 300 tysięcy rubli. różnie o tej kra-
dzieży mówią. Są zostawione ślady, ale mówią, że to umyślne i fałszywe. Są przy-
puszczenia, że to przeor paulinów wziął te skarby i ukrył z tego powodu, że dla tych 
skarbów chcą matkę Boską przenieść do rosji, do prawosławnej cerkwi.

Prawda, co to się u nas dzieje? o nowej wojnie rosyjsko-japońskiej znowu za-
czynają mówić coraz głośniej. nie wiem, co to wszystko będzie. koniec świata, 
doprawdy ponuro na świecie, pomimo różowych okularów, które usilnie staram się 
nakładać. mój drogi, przepraszam za dosyć nieskładny list, ale moja mama kocha-
na, uszczęśliwiona ze mnie, ciągle mnie od listu odrywa.

tymczasem całuję Cię bardzo, bardzo serdecznie. twój przyjaciel 
Jarosław

1 Gimnazjum nr 4 w kijowie, bardzo dobra szkoła, która zapewniła przyszłemu pisarzowi odpowied-
nią edukację. Po latach i w a s z k i e w i c z  (op. cit., s. 61) napisze: „byłem zdziwiony, kiedy po 
przeniesieniu się do kijowa od razu przeszedłem od trójek z minusem do piątek”.

2 kradzież w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze miała miejsce 23 X 1909, została dokonana przez 
zakonnika – kacpra macocha (o. Damazego); była jedną z wielu kradzieży popełnionych przez 
o. Damazego i jego wspólników. tę kradzież, podobnie jak i późniejsze, oraz morderstwo, w które 
uwikłany był macoch, szeroko komentowano na łamach prasy polskiej i polonijnej.
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mt. Pleasant, Pa. Dnia 28go listop[ada] 1909 r.

mój kochany Jarosiu!

Bardzo się ucieszyłem z listu twojego, który co dopiero otrzymałem. Serdecznie Ci 
za niego dziękuję. Cieszę się bardzo, że znowu jesteś złączony z swoją mamą. Wiem, 
że to jest bardzo przyjemnie dla Ciebie, będąc przez czas jakiś od niej oddalony.

teraz muszę Ci napisać, że mama moja cieszy się bardzo, jako też i ja, gdyż 
rana, jaką miała przez czas długi na nodze, zaczyna się goić i jest nadzieja, że 
wkrótce się zupełnie zagoi.

mój drogi Jarosiu, zapytuję Ci[ę] się, czy jeszcze prowadzisz korespondencję 
z edwardem Żółtowskim, z Chicago, lub też z kimkolwiek innym oprócz mnie 
w ameryce?

o tej kradzieży jasnogórskiej dowiedziałem się z gazet, ale nigdy nie przypusz-
czałem, ażeby przeor o. o. paulinów miał je ukryć. może to i prawda?! Jeżeli rze-
czywiście zbrodnię tę popełnili złoczyńcy, to daj Boże, ażeby jak najprędzej zostali 
schwytani i surowo ukarani.

Polonia amerykańska obecnie czyni przygotowania do uczczenia pamiątki Po-
wstania Listopadowego. obchody będą we wszystkich większych koloniach polskich.

U mnie nic nowego, pracuję co dzień, jestem, chwała Bogu, zdrów itd.
Czy słyszałeś, że w ameryce, w stolicy St[anów] Zjed[noczonych] w mieście 

Washington w przyszłym roku odbędzie się kongres Polski narodowy? kongres  
ten odbędzie się w maju 1910 r., zaraz po odsłonieniu pomników Pułaskiego i koś- 
ciuszki1.

W kongresie tym wezmą udział Polacy ze wszystkich trzech zaborów i innych 
środowisk emigracyjnych. inicjatorem tegoż jest Związek narodowy Polski w ame-
ryce.

W gazetach coraz częściej można czytać o nadchodzącej burzy nad europą 
i lada chwila może wybuchnąć pożar, w który państwa europejskie będą wmiesza-
ne. niechby i to się stało jak najprędzej, byle tylko sprawa polska na tym mogła 
skorzystać, nieprawdaż Jarosiu? tymczasem kończę i żegnam Cię ze serdecznym 
uściskiem i buziakiem. twój Serdeczny Przyjaciel 

antoni S. małek

PS. tylko proszę nie zapomnieć przysłać mi adres pisany po rosyjsku.

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 14, z dnia 6go listopada 1909 r.

1 Zob. R. P i ą t k o w s k i, Pamiętnik wzniesienia i odsłonięcia pomników Tadeusza Kościuszki i Ka-
zimierza Pułaskiego tudzież połączonego z tą uroczystością Pierwszego Kongresu Narodowego 
Polskiego w Waszyngtonie, D.C., stolicy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w maju 1910 
roku, poprzedzony krótkim zarysem historycznym emigracji i rozwoju Polonii amerykańskiej i ozdo-
biony ilustracjami. Chicago 1911.
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28

kijów, 7/20 lutego 1910

mój kochany antoni!

Dziwisz się już zapewne, że tak długo nie odpisuję na twój list, jeszcze w jesieni 
pisany. otóż list ten twój tak długo wędrował po świecie, że zaledwie przed paru 
dniami otrzymałem go; teraz zaś korzystając z wolnego czasu zasiadam, aby Ci 
donieść o sobie.

Pisząc do Ciebie ostatnim razem, nie byłem jeszcze w gimnazjum tutejszym, 
a teraz już jestem od dwóch miesięcy i czuję się doskonale. Przywykłem już do 
nowej szkoły i czuję się tu daleko lepiej niż w elisawetgradzie, bo przede wszystkim 
mam tu daleko więcej kolegów Polaków, a więc jest daleko przyjemniej i bardziej 
swojsko.

kolegów mam sympatycznych, szczególniej Polaków, tak w naszej 6ej klasie, jak 
i w innych. Poznajomiłem się też z kilkoma uczniami z innych klas i w ogóle jest mi 
tu lepiej niż w elisawetgradzie, chociaż i tam zostawiłem paru kochanych kolegów, 
z którymi koresponduję zawzięcie.

Pytasz się, czy koresponduję z kimkolwiek z ameryki. nie. ty jesteś moim je-
dynym znajomym z drugiej półkuli.

Co u Ciebie słychać? moje życie nad wyraz jednostajne, nic Ci napisać o nim 
nie mogę, co dzień to samo: idę do szkoły, wracam, gram, jem obiad, przygotowu-
ję lekcje itd. Wypadków żadnych nadzwyczajnych. Święta spędziliśmy tak samo 
jednostajnie, we czwórkę, tj. mama, brat i siostra, która przyjechała umyślnie na 
święta. Dwóch innych sióstr brakowało nam bardzo, ale nie mogły przyjechać, po- 
nieważ zamężna mieszka aż w Baku1, a to bardzo od nas daleko, a młodsza2 jest 
nauczycielką na wsi o 5 mil (rosyjskich) od stacji kolei żelaznej i taka droga wobec 
chłodów, jakie były przed świętami, była niemożliwą do przebycia. Za to przyjedzie 
na Wielkanoc i obiecujemy sobie spędzić te święta wesoło.

Czasem mi nawet bywa bardzo nudno samemu, bo rzeczywiście poza szkołą 
nie mam żadnego towarzystwa. mam tu dwóch kuzynów, ale mieszkają na drugim 
końcu miasta, tak że co najmniej godzinę trzeba iść lub jechać do nich3. naturalnie, 
że przy takich warunkach nie możemy się często widywać.

teraz u nas ruch wielki, bo odbywają się tu w kijowie tak zwane kontrakty, 
jest to ogromny zjazd pracowników, pracodawców, dyrektorów najrozmaitszych 
fabryk, a przy tym i jarmark ogromny. Zawierają się kontrakty, piszą umowy, 
sprzedają i kupują itd. Właściwie jeszcze samego zjazdu nie ma, ale ruch w mieście 
już ogromny. Spodziewamy się tu spotkać dużo naszych dawnych znajomych z tej 
wsi, gdzie, jak wiesz pewno, urodziłem się i spędziłem swoje dzieciństwo4.

Czy nie wybierasz się z amerykanami do europy, bo czytałem, że ma przybyć 
do Warszawy na wiosnę ogromna wyprawa amerykańskich Polaków do ojczyzny. 
ogromnie mnie interesuje ów kongres polski w ameryce. Jak bym to chciał być na 
nim. tymczasem ściskam Cię i całuję bardzo serdecznie

Jarosław i.

1 anna z iwaszkiewiczów krzeczkowska.
2 Jadwiga iwaszkiewicz.
3 W kijowie mieszkała Józefa iwaszkiewiczowa z dwoma wychowankami.
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4 Pisarz urodził się i najwcześniejsze dzieciństwo spędził w kalniku, obecnie obwód winnicki,  
Ukraina.

29

mt. Pleasant, Pa. Dnia 30go marca 1910 r.

mój kochany Jarosiu!

Przebacz mi, mój kochany przyjacielu, że tak długo zwlekałem z odpowiedzią na 
twój serdeczny list, który już dosyć dawno otrzymałem. Przyczyną zwłoki nie była 
praca ani też coś podobnego, ale, powiedzieć prosto, byłem trochę za leniwy i nie 
chciało mi się wziąć do napisania listu.

U nas już po Wielkanocy, ja przez Święta bawiłem się świetnie, czy i ty tak 
samo je spędziłeś?

Czy słyszałeś o komecie Halley, która ma być widziana w połowie maja br.? ma 
to być bardzo ciekawym zjawiskiem i o ile nie spotka się z Ziemią, to żadnej innej 
szkody mieszkańcom globu ziemskiego nie wyrządzi. inni znowu przepowiadają, iż 
rezultat ma być okropny dla naszej Ziemi, a inni twierdzą znowu odwrotnie. no, 
ale jeżeli będziemy żyć, to się dowiemy, co z tego wszystkiego będzie.

Czy jesteś zdrów, bo ja czuję się wyśmienicie. Co tam słychać w kijowie. Jest 
to piękne miasto?

U nas w ameryce Polacy przygotowują się do kongresu narodowego Polskie- 
go, który ma się odbyć w stolicy Stanów Zjed[noczonych], w mieście Washingto- 
nie, w miesiącu maju br. W tym samym czasie będzie odsłonięcie dwóch pomników 
w tym samym mieście, kościuszki i Pułaskiego.

tymczasem kończę, zasyłając serdeczne pozdrowienia całemu rodzeństwu, 
całuję Cię, 

     twój Przyjaciel
antoni S. małek

Jarosławowi Swaszkiewicz. na list no. 15, z dnia 7 lutego 1910

30

teterów, dn[ia] 14/cz[erwca] 1910

kochany antoni! 

Już musi być zapomniałeś o moim istnieniu – tak dawno do Ciebie nie pisałem, ale 
tyle miałem od Wielkanocy zajęć, że ledwie zdołałem uchwycić chwilkę swobodne-
go czasu, ażeby choć poczytać trochę dla siebie. otóż od Wielkanocy miałem dwie 
lekcje, za które brałem 25 rs miesięcznie, a przy tym egzamina zajmowały mnie 
dużo czasu. teraz jestem już w 7ej klasie i szczęśliwie zakończyłem egzamina. 
Wyjechałem obecnie z kijowa do teterowa, sosnowego lasu na brzegu rzeki, z ro-
dziną państwa tomaszewskich; synkowi tych państwa udzielam lekcje, za co mam 
15 rs miesięcznie i naturalnie całkowite utrzymanie1. a że rodzina liczna, bo 7ioro 
rodzeństwa i dwoje państwa, więc czas upływa dosyć przyjemnie. Jedna tylko nie-
przyjemna jest rzecz, to to, że obecnie nie można się kąpać z powodu cholery, 
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która coraz większe czyni postępy i zbliża się ku nam2. mam nadzieję, że zaraz mi 
odpiszesz, więc posyłam Ci kartkę z tutejszym adresem. na jesień wracam do ki-
jowa, aby w dalszym ciągu do gimnazjum uczęszczać. Co słychać u Ciebie? Do 
widzenia, a właściwie do twojego najbliższego listu żegnam Ciebie

twój Jarosław

1 W teterowie iwaszkiewicz uczył Zygmunta tomaszewskiego.
2 na Ukrainie i w rosji w 1910 roku na cholerę zapadło setki tysięcy ludzi, w samym Jekateryno-

sławiu niemalże 30 tys., w kijowie ponad 4 tys.

31

mt. Pleasant, Pa. Dnia 28 lipca 1910

kochany Jarosiu!

List twój otrzymałem już kilkanaście dni temu, ale że zaraz nie odpisałem, więc 
proszę Cię, musisz mi zwłokę wybaczyć.

U mnie nic nowego nie słychać. Upał panuje straszny, a zbiory zapowiadają się 
dosyć dobrze.

Ja pracuję wciąż w biurze i jestem zdrów, czego i tobie życzę.
Cieszę się, że z egzaminami poszło Ci szczęśliwie.
Jak tam z wakacjami? Czy może gdzie wyjeżdżasz? Ja może wezmę wakacje 

w przyszłym miesiącu.
Ściskam Cię i całuję, 
   twój szczery przyjaciel 

[podpis odręczny] antoni S. małek1 

Jarosławowi Swaszkiewicz. na jego list no. no. [!] 16, z dnia 14go czerwca 1910

1 Podpis małłka na maszynopisie listu (ostatniego w zbiorze) zdaje się wskazywać, że to on osobiście 
sporządził kopię korespondencji.

Dwa listy z roku 1926

a n t o n i  S. m a ł ł e k  d o  J a r o s ł a w a  i w a s z k i e w i c z a1

p. Jarosławowi iwaszkiewicz.

mój kochany Jarosławie,

nie wiem, czy Jarosław sobie przypomni swego dawnego korespondenta z ameryki 
sprzed lat 15? Dziś przypadkowo wpadł mi do rąk numer 16 „Światowida”, a w nim 
powieść Jeździec bez głowy Jarosława iwaszkiewicza. W tej chwili przypomniała 
mi się cała nasza korespondencja, jakąśmy prowadzili, gdy Jaroś był jeszcze w gim-
nazjum w elizawetgradzie i kijowie w latach 1907 do, zdaje mi się, 1911 lub 122. 
Jak widzę, życzenia Jego ziściły się – jesteś literatem. Gratulacje!!

Ponieważ nie wiem, czy list niniejszy dojdzie, nie będę pisać dużo o sobie, wspo-
mnę tylko to, że od lat kilku mieszkam w Pittsburghu i jestem doktorem medycyny.
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Czy mogę się spodziewać wiadomości od mego dawnego Jarosia?
[zdanie odręczne] tymczasem dosyć na dziś.
Serdeczne pozdrowienie i uścisk dłoni od

[podpis odręczny] a. S. małłka

1 List niedatowany, z napisem – chyba tylko na kopii – „p. Jarosławowi iwaszkiewicz”.
2 informacja wskazuje na to, że korespondencja była kontynuowana w latach 1911–1912, ale żadne 

listy z tego okresu nie są znane.

J a r o s ł a w  i w a s z k i e w i c z  d o  a n t o n i e g o  S. m a ł ł k a1

Warszawa, 28 maja 1926 r. 
Górnośląska 24

kochany i Drogi antoni!

Co za przyjemna niespodzianka ten twój list. Przez te kilkanaście lat tak często 
przypominałem sobie Ciebie, zwłaszcza od kiedy wróciłem do wolnej Polski, i nieraz 
miałem ochotę napisać parę słów przynajmniej, ale nie miałem pojęcia, dokąd 
kierować swoje epistoły, bo przypuszczałem (i słusznie), że opuściłeś mt. Pleasant. 
Żałuję tylko, że tak mało szczegółów napisałeś o sobie – te kilkanaście lat to kawał 
życia spory; nie miałem pojęcia, żeś studiował medycynę? kiedy to wszystko zdą-
żyło się zrobić?

Przede wszystkim więc o sobie. W r. 1912 skończyłem gimnazjum w kijowie 
i wstąpiłem tamże na uniwersytet, na prawo, tak się szczęśliwie złożyło, że w chwi-
li mobilizacji studentów do wojska rosyjskiego znajdowałem się na ostatnim kursie, 
wolnym od służby wojskowej. nie miałem więc na szczęście styczności z służbą 
w wojsku rosyjskim ani z wielką wojną; natomiast w 1918 na wiosnę wstąpiłem do 
formacji polskich na Ukrainie, ale po krótkim czasie rozwiązano te oddziały, wró-
ciłem więc do kijowa. Bolszewickie rządy dały mi się we znaki, przepadły mi rzeczy 
i książki, między innymi także twoje listy i fotografia. W jesieni tegoż roku wyje-
chałem do Warszawy, gdzie prawie wyłącznie (poza zarobkową) poświęciłem się 
pracy literackiej, należąc do rozmaitych pism i wydawnictw, ogłaszając cały szereg 
książek. Praca moja nie była bez rezultatów, gdyż jestem jednym z bardziej znanych 
literatów, wśród młodych oczywiście. to, co ci wpadło w ręce, Jeździec bez głowy, 
to głupia przeróbka z mayne-reida, traktowana przeze mnie jako ćwiczenie (i za-
robek!), ale było parę ważniejszych rzeczy, między innymi powieść Księżyc wscho-
dzi oraz Hilary, która doczekała się przyznania jej tzw. nagrody wydawców oraz 
przekładu na język francuski2.

W jesieni r. 1922 ożeniłem się z bardzo ładną, mądrą i miłą osobą3, a w 1924 
urodziła się nam córka marysia, która, niestety, nie jest podobna z powierzchow-
ności do swojej matki, ale jest niebywale wesoła, zdrowa i zawsze w dobrym humo-
rze. mieszkam z rodziną swojej żony w Warszawie, lato spędzamy na wsi pod 
Warszawą, gdzie mój teść ma spory i ładny kawałek lasu4. moja matka, wielka już 
staruszka5, mieszka w milanówku pod Warszawą, niedaleko nas, a siostry pracują 
częściowo na prowincji, częściowo w Warszawie.

W zeszłym roku spędziłem pół roku we Francji, w Paryżu głównie; w tym roku 
byłem tam 3 prawie miesiące i właśnie wróciłem do kraju, w dzień, w którym pi-
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sałeś list do mnie w Pittsburghu. Wpadłem tu akurat na cały galimatias zamachu 
Piłsudskiego6. Bardzo to było ciężkie i przykre te bratobójcze walki na ulicach, ale 
teraz wszystko powoli przychodzi do równowagi i kto wie, może wyjdzie na zdrowie 
sytuacji moralnej naszego społeczeństwa.

W tych dniach prześlę Ci moją ostatnią książkę, którą mam pod ręką, a potem 
może dawniejsze. Dobrze? Bardzo bym chciał, aby Ci się podobały te realizacje 
moich młodzieńczych marzeń. oczywiście, jak wszystkie ziemskie urzeczywistnie-
nia dalekie – są od ideału, mojego własnego nawet, a cóż dopiero od twojego, 
o którym właściwie mówiąc nie mam żadnego pojęcia! Jesteśmy dorośli nawet 
zupełnie! nie wiemy, co i jak myślimy, jaki jest dla nas świat? napiszże mi więc 
obszernie o sobie: jak Ci się powodzi? Czy się ożeniłeś, czy masz dzieci? Czy prócz 
zawodowej zajmujesz się jaką pracą publiczną, jakie masz przekonania polityczne 
itd., itd.? Czy nie wybierasz się do Polski – jak by mi było miło zobaczyć Cię tutaj 
na rodzinnej ziemi i być gospodarzem w naszej b[ardzo?] kochanej Polsce. Cieka-
wym, jak by Ci się tu u nas podobało i czy pod zewnętrznymi, częstokroć rażącymi 
amerykanów cechami łatwo byś się doszukał dobrych i zdrowych ziaren?

W każdym razie czekam na list obszerniejszy od pierwszego, a tymczasem uścisk 
dłoni zasyłam najserdeczniejszy, na jaki mogę się zdobyć.

Jarosław iwaszkiewicz

1 Zachowała się koperta – z wyrwanym znaczkiem, bez daty, adresowana: Dr. a. S. mallek, 2625 
Penn avenue Pittsburgh, Pa U.S.a., Stany Zjednoczone ameryki Północnej. 

2 Zarówno Księżyc wschodzi, jak i Hilary, syn buchaltera zostały wydane w roku 1925, w tym samym 
roku powieść Hilary zdobyła nagrodę Wydawców.

3 12 iX 1922 odbył się w Brwinowie ślub Jarosława iwaszkiewicza i anny Lilpop.
4 Wiejski majątek iwaszkiewiczów znajdował się w Brwinowie.
5 maria z Piątkowskich umiera rok później, w 1927 roku.
6 iwaszkiewicz wrócił do kraju z Paryża na kilka dni przed przewrotem majowym Piłsudskiego – 

prawdopodobnie 6 V, jak wynikałoby z przytoczonego przez r o m a n i u k a  (op. cit., s. 344) frag-
mentu listu J. L i e b e r t a  pisanego 4 V 1926 do m. Gołębiowskiej.

a b s t r a c t

JaroSłaW iWaSZkieWiCZ anD antoni S. małłek CorreSPonDenCe From tHe yearS 
1907–1910

edited by 
aLiCJa kĘDZiora, emiL orZeCHoWSki Jagiellonian University, Cracow

the presented correspondence includes 15 letters by Jarosław iwaszkiewicz and 16 by antoni S. małłek 
from the years 1907–1910 and two letters by both correspondents written after a break of a dozen of 
years or so in 1926. the core of the set of letters come from orchard Lake Schools in michigan collec-
tion and was produced in iwaszkiewicz’s early life while his stay and study in yelisavetgrad and kiev. 
the future writer’s addressee is antoni S. małłek, an american of Polish origin living in mt. Pleasant, 
Pennsylvania, a few years iwaszkiewicz’s senior stenographer, bookkeeper and medical student. apart 
from being testimony of iwaszkiewicz’s early life, his emotionality, character, dreams and expectations, 
the letters provide with facts so far undiscussed by biographers, such as the writer’s sister anna of 
iwaszkiewicz krzeczkowska’s marriage. most probably, after the exchange of letters in the year 1926 
the correspondence was not maintained. 
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LITERATURA I ŻYCIE O WSPÓŁPRACY JÓZEFA WITTLINA Z WALTEREM 
LANDAUEREM I O TŁUMACZENIACH „SOLI ZIEMI”

Bardzo mało znaną częścią spuścizny Józefa Wittlina są listy. Nierzadko zawierają 
dużo informacji dotyczących życia i twórczości pisarza, dostarczają wiedzy na temat 
jego lektur, upodobań literackich i podróży. Przedstawiają też obraz epoki. Wittlin 
utrzymywał liczne kontakty z autorami zagranicznymi oraz z polskimi emigrantami 1. 
Ponieważ żył w niespokojnych czasach, a do tego 35 lat spędził na emigracji w Sta-
nach Zjednoczonych, wiele jego listów zaginęło bądź zostało rozproszonych po 
świecie. Dotąd zupełnie nie wzmiankowana (przynajmniej przez polskich badaczy) 
była korespondencja autora Soli ziemi z niemieckim oddziałem holenderskiego 
wydawnictwa Allert de Lange. Tymczasem obejmuje ona łącznie 107 listów (wszyst-
kie są po niemiecku), z których pierwszy pochodzi z 9 I 1936, a ostatni z 19 III 
1940 2. Ta ponad 4-letnia korespondencja ma jednak poważne luki: brak jest mia-
nowicie listów z 1937 r. (ostatni sprzed przerwy pisany był 29 XII 1936) oraz z 1939 r. 
(ostatni poprzedzający pauzę jest datowany na 14 XII 1938). Cztery końcowe pisma 
pochodzą z okresu od 30 XII 1939 do 19 III 1940. Kontekst wskazuje wyraźnie, że 
również w nieudokumentowanym czasie miała miejsce wymiana listów między 
Wittlinem a przedstawicielem Allert de Lange. Ich brak wynika prawdopodobnie 
z powojennych losów archiwum wydawnictwa, które wraz z wkroczeniem Niemców 
do Holandii w maju 1940 zostało przez gestapo skonfiskowane i przewiezione do 
Berlina, a później do Drezna. Być może, w styczniu 1945 niektóre materiały spali-
ły oddziały SS, a następnie, w lutym 1945, podczas nalotu bombowego na Drezno, 
spłonęła ich kolejna część. Nie można też wykluczyć, że brakujące zasoby pozosta-
ły (zaginęły?) w Rosji. Ze wschodnich Niemiec archiwum zostało bowiem w 1945 r. 
przetransportowane do Moskwy, skąd w 1957 r. trafiło ponownie do NRD, gdzie 

1 W Houghton Library – jednej z bibliotek Uniwersytetu Harvarda – znajdują się m.in. listy pisane 
do J. Wittlina po wojnie przez 370 nadawców. Archiwum prawie nie zawiera kopii listów adresata. 
Ich liczba jest przypuszczalnie imponująca. Najbardziej ożywioną korespondencję pisarz prowadził 
z Mieczysławem Grydzewskim, Witoldem Gombrowiczem, Jerzym Giedroyciem, Zygmuntem Haup-
tem, Hermannem Kestenem, Janem Winczakiewiczem, Kazimierzem Wierzyńskim. Trudno prze-
cenić też stosunkowo niewielkie, ale ważne kolekcje listów wymienianych z Czesławem Miłoszem, 
Stanisławem Vincenzem, Jerzym Stempowskim czy Romanem Brandstaetterem. 

2 Jest to obustronna korespondencja: 57 listów pochodzi od J. Wittlina, a 50 od W. Landauera, 
przedstawiciela wydawnictwa Allert de Lange. Wszystkie listy przechowywane są w archiwum 
wydawnictwa w Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis w Amsterdamie.
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zdeponowano je w Zentrales Staatsarchiv w Poczdamie. W roku 1991 po konser-
wacji znalazło się ponownie w Amsterdamie i do dziś przechowywane jest w Inter-
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

Gdy chodzi o Wittlina, to ta niepełna, ale przecież unikatowa i zupełnie nie 
znana badaczom korespondencja dostarcza wielu ważnych informacji na temat 
okoliczności związanych z wydawaniem Soli ziemi w tłumaczeniu na niemiecki i inne 
języki europejskie, a także wiedzy o ówczesnych wydarzeniach z życia pisarza i o jego 
kontaktach międzynarodowych. W imieniu wydawnictwa z Wittlinem korespondo-
wał Walter Landauer. 

Objęcie władzy przez Hitlera spowodowało exodus pisarzy, naukowców i wy-
dawców z Niemiec. Nic więc dziwnego, że od 1933 r. powstało ponad 800 wydawnictw 
niemieckich w 36 krajach świata 3. Wiele z nich ogłosiło jedną lub kilka książek, 
ale były też poważniejsze oficyny, które drukowały znacznie więcej, i to nie tylko 
dzieł pisarzy z Niemiec, lecz także z innych krajów – oczywiście najczęściej w tłu-
maczeniu na niemiecki. 49 niemieckich wydawnictw publikujących literaturę 
w języku niemieckim funkcjonowało w Hiszpanii i w Holandii 4. Dwa największe 
z nich miały siedzibę w Amsterdamie: Querido oraz Allert de Lange. Nie działały 
one na zasadzie konkurencji, ale wzajemnego uzupełniania się, a ich pracowników 
łączyły niekiedy więzi przyjaźni 5. W Querido od 1933 do 1940 r. wyszły drukiem 
124 książki pisarzy niemieckich, co z uwagi na trudne ówczesne warunki na rynku 
wydawniczym należy uznać za niebywały sukces. Było to największe w tamtym 
okresie niemieckie wydawnictwo emigracyjne. Następnym w kolejności był Allert 
de Lange. W tym samym okresie wydano w nim 91 książek 49 autorów 6. Tak w jed-
nym, jak i w drugim przypadku publikowano głównie dzieła wybitnych pisarzy 
niemieckich mieszkających na emigracji. Różnica między tymi oficynami polegała 
na tym, że o ile pierwsza miała wyraźnie charakter lewicowy, o tyle druga zacho-
wywała neutralność i unikała wydawania tekstów pochodzących od autorów o ra-
dykalnych poglądach, zwłaszcza lewicowych (to tłumaczy choćby szybkie zerwanie 
współpracy z Bertoltem Brechtem). Około 70 procent oferty tej firmy stanowiły 
poczytne powieści, głównie historyczne i biograficzne. 

Wydawnictwo Allert de Lange powstało w Amsterdamie już w 1880 r. i nosiło 
nazwę pochodzącą od jego założyciela, zmarłego w 1927 roku. Po śmierci Allerta 
de Lange firmę przejął (choć niechętnie) jego syn Gerard, który umarł w r. 1935, 
mając 39 lat. Pod koniec XIX w., czyli u początków działalności, w oficynie ukazy-
wały się książki w języku holenderskim, głównie o tematyce historycznej i kultu-
ralnej. De Lange postanowił jednak dać autorom prześladowanym w Niemczech 

3 Zob. K. S c h o o r, Verlagsarbeit im Exil. Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Abteilung 
des Amsterdamer Allert de Lange Verlages 1933–1940. Amsterdam–Atlanta, Ga., 1992, s. 22.

4 Zob. K. H e r m s d o r f, H. F e t t i n g, S. S c h l e n s t e d t, Exil in den Niederlanden und in Spanien. 
Leipzig 1981. 

5 Zob. F. H. L a n d s h o f f, Amsterdam, Keizersgracht 333, Querido-Verlag. Erinnerungen eines Ver-
legers. Mit Briefen und Dokumenten. Wyd. 2. Berlin–Weimar 1991, s. 71. Po aneksji Czechosłowa-
cji w r. 1938, gdy powstały utrudnienia w dystrybucji książek, oba wydawnictwa połączyły swą 
działalność z Bermann-Fischer Verlag w Sztokholmie i z Forum Verlag w Amsterdamie.

6 Wykaz książek, które ukazały się w Querido Verlag, podaje L a n d s h o f f  (op. cit., s. 510 n.).  
Na temat książek wydanych przez Allert de Lange zob. S c h o o r, op. cit., s. 250–258.
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możliwość publikowania ich utworów, a co za tym idzie – poszerzyć swą działalność. 
Inicjatorami tych poczynań było niemieckie małżeństwo pisarzy, Siegfried van 
Praag i Hilda van Praag-Sanders. Umowę w tej sprawie de Lange zawarł w 1933 r. 
z emigracyjnym pisarzem Georgiem Hermannem. Korzyść miała być obustronna. 
Wydawnictwo holenderskie zamierzało zarobić na niemieckiej literaturze tworzonej 
poza granicami III Rzeszy, a jego ugruntowana pozycja rynkowa gwarantowałaby 
zyski dla autorów oraz szerszą ofertę dla czytelników. Po śmierci Gerarda de Lange 
oficynę przejął Antonie Pieter Johannes Kroonenburg, przyjaciel zmarłego, dbający 
zwłaszcza o sprzedaż książek. Zmiana kierownictwa nie wpłynęła jednak na profil 
wydawniczy, o który troszczyli się Hermann Kesten i Walter Landauer – pierwsi 
niemieccy pracownicy Allert de Lange 7. 

Walter Landauer urodził się 31 VIII 1902 w żydowskiej rodzinie kupieckiej 
w Berlinie. Tam też zdał maturę, a potem studiował prawo w Monachium. Pierwszą 
pracę podjął w niewielkim berlińskim wydawnictwie „Die Schmiede”. Prawdopo-
dobnie także wtedy poznał Josepha Rotha, który tam właśnie publikował swoje 
wczesne utwory. Później Landauer przeniósł się do pracy w Kiepenheuer Verlag. 
Firma kierowana przez Fritza Helmuta Landshoffa była jednym z największych 
w Niemczech wydawców literatury współczesnej. Jej profil (preferowano autorów 
lewicowych i żydowskich) nie podobał się jednak nazistom, którzy zakazali druku 
trzech czwartych książek. Szybko w związku z tym pogarszająca się sytuacja finan-
sowa wydawnictwa spowodowała, że Landauer został zwolniony w lutym 1933 (taki 
los spotkał też Kestena). Z obawy przed aresztowaniem, a także z przyczyn finan-
sowych i moralnych, udał się w kwietniu 1933 na emigrację do Francji (21 III 
wyjechał tam również Kesten). Parę tygodni później rozpoczął współpracę z Allert 
de Lange, co w dużej mierze było inspirowane przez Rotha, który wyłącznie jemu 
chciał powierzyć prawo publikowania swoich utworów. Landauer i Kesten spotka-
li się wkrótce w Allert de Lange, gdzie decydowali o wyborze autorów i książek. 
Początkowo obaj kierowali wydawnictwem z Paryża. Potem Kesten przebywał głów-
nie we Francji oraz w Belgii, a Landauer od maja 1934 zamieszkał w Amsterdamie. 
Praktycznie to on (a nie właściciel) zarządzał całą działalnością firmy. Pod jego 
kierownictwem stała się ona jednym z najbardziej prężnych niemieckich wydawnictw 
emigracyjnych. W związku ze swą pracą Landauer prowadził ożywioną korespon-
dencję. Zaczyna się ona od września 1933, kiedy to ukazały się pierwsze książki 
niemieckich emigrantów, sprzedawane później w Holandii i w kilkunastu innych 
krajach. Praca Landauera wymagała wrażliwości literackiej, a także dużych zdol-
ności menedżerskich 8. Oficyna zaczęła od publikacji niemieckojęzycznych pisarzy 
żydowskich, chcąc w ten sposób przeciwstawić się szalejącemu w Niemczech an-
tysemityzmowi. Przez cały czas działalności, a więc do r. 1940, zdecydowana więk-

7 Poznali się już w r. 1928 w Kiepenheuer Verlag w Berlinie. Obaj mieli doświadczenie w pracy re-
dakcyjnej, a Kesten był również autorem kilku powieści.

8 Landauer przejął obowiązki w wydawnictwie od Hildy van Praag-Sanders 1 IX 1933. Oprócz zdol-
ności organizacyjnych miał też cechy, które uławiały mu kontakty z ludźmi. Umiał zaopiekować 
się pisarzami publikującymi w wydawnictwie. Dowodem na to jest choćby jego stała troska o Jo-
sepha Rotha, który na skutek choroby żony, a później alkoholizmu był chronicznie w trudnej sy-
tuacji finansowej. 
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szość wydawanych pozycji pochodziła od autorów niemieckich. Niemniej drukowa-
no też książki pisarzy zagranicznych: w sumie było ich 15. Wśród nich znalazła się 
także Sól ziemi.

Ogłoszenie utworu Wittlina przez Allert de Lange nie było sprawą przypadku. 
Zasugerowali to autorowi właściciele „Roju”, gdzie, jak wiadomo, Sól ziemi ukazała 
się po raz pierwszy. Wittlin zwrócił się więc do holenderskiego wydawnictwa (list 
z 9 I 1936) z pytaniem o możliwość druku swojej książki. Ułatwiały to dwa czynni-
ki. Po pierwsze, w kraju zdobyła ona dwie nagrody literackie, była szeroko dysku-
towana i osiągnęła duży sukces komercyjny (6000 sprzedanych egzemplarzy). Po 
drugie, pod koniec lat dwudziestych polski pisarz przebywał w Berlinie, gdzie 
spotkał się z Rothem, Kestenem i Landauerem 9. Już wtedy rozmawiano o publika-
cji Soli ziemi przez Kiepenheuer Verlag. Parę lat później nie można było tego zrobić 
w berlińskim wydawnictwie. Landauer jednak zapamiętał tę rozmowę i w styczniu 
1936, po zapoznaniu się z niewielkimi fragmentami utworu w tłumaczeniu Izydora 
Bermana, z ochotą przystał na sugestię wydania go w Allert de Lange. Dla Wittlina 
poza korzyściami finansowymi oznaczało to możliwość wejścia na rynek niemiec-
kojęzyczny, gdzie był zupełnie nieznany, a w konsekwencji także na inne obszary 
wydawnicze w Europie i w świecie. 

Decyzja o wyborze tłumacza nie była trudna. Wittlin zaproponował Bermana, 
Landauer zaś z chęcią się zgodził, ponieważ nie znał nikogo, kto tłumaczy literatu-
rę polską na niemiecki 10. Uzgodniono też, że w najbliższych miesiącach Berman 
będzie nadsyłał do wydawnictwa kolejne rozdziały utworu. 9 II był już przetłuma-
czony Prolog oraz trzy pierwsze części 11. 15 II 1936 Wittlin otrzymał umowę z wy-
dawnictwa. Zaliczka była w walucie holenderskiej i wynosiła 500 guldenów do 
podziału między autora i tłumacza (ten ostatni miał dostać jedną trzecią sumy). 
Wittlin nalegał, aby pieniądze zostały wypłacone szybko, ponieważ potrzebował 

  9 J. W i t t l i n  wspominał o tym w zakończeniu listu do H. Kestena z 24 I 1959 (Bibl. Monacensia 
w Monachium. Archiwum H. Kestena. Korespondencja H. Kestena z J. Wittlinem): „Ściskam Cię, 
kochany Kesten, znamy się już prawie 30 lat (1929 Berlin w mieszkaniu Gustawa Kiepenheuera)”. 

10 O Izydorze Bermanie pozostały dość skąpe informacje. Był pochodzenia żydowskiego. Urodził się 
około 1898 roku. Mieszkał we Lwowie, gdzie studiował germanistykę, a następnie uczył w polskim 
gimnazjum. Berman był typowym przedstawicielem oświeconego żydostwa galicyjskiego, zakorze-
nionym równie głęboko w austriackiej kulturze monarchii Habsburgów, jak w polskiej kulturze 
narodowej. We Lwowie znano go jako poetę, eseistę, recenzenta, satyryka i tłumacza. Współpra-
cował z licznymi czasopismami, takimi jak „Chwila”, „Nowy Dziennik”, „Wiadomości Literackie”, 
„Skamander”, „Sygnały”, „Nasza Opinia”, wydawał też pismo satyryczne „Chochoł”. Z listu Wittlina 
dowiadujemy się, że w połowie lat trzydziestych mieszkał we Lwowie przy ul. Bajki 18. Publikował 
artykuły poświęcone m.in. twórczości J. Rotha, Ö. von Horvátha, a zwłaszcza F. Kafki, którego jako 
pierwszy odkrył dla polskiego czytelnika. Przetłumaczył ponadto cztery powieści J. R o t h a: Hotel 
Savoy (1933), Rodzina Bernheimów (niem. Rechts und links, 1933), Tarabas (1934), Historia nocy 
1002 (1937) (pięć innych powieści Rotha przełożył Wittlin) oraz powieść Ö. v o n  H o r v á t h a 
Młodzież bez Boga (1938). Najmniej wiadomo o losach Bermana po wybuchu drugiej wojny świa-
towej. W broszurze F. F r i e d m a n a  Zagłada Żydów lwowskich (Łódź 1945) znajduje się lista 
zamordowanych przedstawicieli inteligencji lwowskiej. Widnieje na niej też nazwisko dra Izydora 
Bermana, który zginął w 1942 r. w Obozie Janowskim we Lwowie. 

11 Zarazem już w lutym Wittlin kontaktował się z potencjalnymi tłumaczami swego tekstu na język 
czeski (prof. W. Dresler), szwedzki (dr J. A. Gunnarsson, wydawnictwo Norstedt und Söner) i an-
gielski. 
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gotówki przed wyjazdem na południe Francji. Miał to być pobyt wypoczynkowy 
przed przystąpieniem do szybkiego, jak sądził, napisania drugiej części utworu. 
Pomysł podróży (przedstawionej częściowo w eseju Droga w „świat”) na Riwierę 
Francuską był też może motywowany zamieszkiwaniem tam sporej grupy pisarzy, 
zwłaszcza dysydentów niemieckich. 

Wittlin wyjechał z Polski 10 III, a następnie przez Wiedeń, Zurych i Genewę 
dotarł do Marsylii 12, niezwykle malowniczego wówczas miasta, które parę lat wcześ- 
niej z maestrią opisywał Roth dla czytelników „Frankfurter Zeitung”. Pierwszym 
adresem Wittlina była siedziba polskiego konsulatu w Nicei. Jednak już wkrótce, 
15 IV 1936, Halina Wittlin poinformowała Landauera, że jej mąż mieszka pod ad-
resem: Nice-Cimiez, Hôtel Montmorency, Chemin de Pins. Niestety, wyjazd, który 
miał mieć charakter poznawczy i wypoczynkowy, zakłóciła choroba. Około 20 IV 
Wittlin dostał infekcji jelit (na co często chorował). Na szczęście nie został bez środ-
ków do życia. Pod koniec kwietnia ustalono, że czeska wersja książki ukaże się 
w wydawnictwie „Sfinx” (mieszczącym się, jak można przeczytać w liście, pod ad-
resem: „Prag 16, Premyslowa 16”), a 12 V pisarz otrzymał czek na 131,47 guldenów 
tytułem zaliczki z Pragi. Wyjazd Wittlina z południa Francji przypadł na sobotę 
23 V 13. Na drugi dzień był w Paryżu, gdzie zamieszkał pod adresem: 74 rue de la 
Glacière 14. 

Pobyt w stolicy Francji miał służyć przede wszystkim poszukiwaniom francu-
skiego wydawcy Soli ziemi 15 oraz spotkaniu z Kestenem w sprawie skonsultowania 
tłumaczenia Bermana 16. Na początku czerwca było ono gotowe, jednakże nie za-
dowalało Kestena. Nie istniała wszakże możliwość, aby wszystko dokładnie popra-
wić. Wittlin uważał, że tekst niemiecki niedostatecznie oddaje poetycki charakter 
oryginału 17. Z pewnością były też inne usterki w przekładzie (Wittlin tłumaczył to 

12 W archiwum J. Tuwima, znajdującym się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w War-
szawie, zachowała się pocztówka od J. W i t t l i n a  przesłana 25 III 1936 z Marsylii.

13 Ostatni dzień pobytu w Nicei wykorzystał Wittlin na spotkanie z Sz. Aszem. W archiwum Asza, 
zdeponowanym w Beinecke Library, zachowała się pocztówka (z datą 21 V 1936) od J. W i t t l i n a, 
który pisał: „Wielce Szanowny i Drogi Panie! Powiedziano mi, że Pan już wrócił. Ponieważ w sobo-
tę wyjeżdżam już z Nicei – pozwolę sobie jutro wpaść do Państwa o 11 rano, żeby się przywitać 
i równocześnie pożegnać. Mam dla Kochanego Pana – książkę. Serdecznie ściskam dłoń [...] odda-
ny J. Wittlin”. 

14  Niebawem zmienił adres: Hôtel de la Gare des Invalides, 48 rue Fabert, Paris 7e. 
15  W tym celu Wittlin skontaktował się z przedstawicielką paryskiego wydawnictwa Ewą Prensky 

(zamieszkałą wówczas przy 18 rue du Général-Noix, Paris 16e).
16  Kesten zamieszkał pod adresem: Bon Hôtel, 42 rue Vaneau, Paris 7e (zob. list W. L a n d a u e r a 

z 25 V 1936). 
17 Dla Wittlina bardzo ważna była melodia tekstu. Opowiadał o tym H. K e s t e n  (Dichter im Café. 

Frankfurt am Main – Berlin – Wien 1983, s. 52–52): „W starej literackiej kawiarni »Régence« siady-
wałem często między 1933 a 1940 z moimi przyjaciółmi od Asza do Zweiga. W »Café Régence« mój 
przyjaciel Józef Wittlin, jeden z najlepszych polskich poetów, który mieszka w Nowym Jorku, po-
nieważ wolne słowo znaczy dla niego więcej niż złoto i wielkie nakłady, odczytywał mi po polsku 
swoją piękną powieść Sól ziemi. Byłem wówczas kierownikiem literackim emigracyjnego wydaw-
nictwa Allert de Lange w Amsterdamie i publikowałem tę powieść po niemiecku. Przekład, doko-
nany przez bardzo wykształconego polskiego Żyda, przypominał niekiedy bardziej jidysz niż nie-
miecki. Wittlin i ja chcieliśmy poprawić tłumaczenie. Wittlin, który wiele lat swojego życia spędził 
tłumacząc na polski Odyseję Homera, wiedział, że chodzi o rytm prozy, i w ekstatycznym uniesie-
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pośpiechem Bermana). Nieoczekiwanie pomoc nadeszła ze strony Rotha, który gdy 
Wittlin był w Paryżu, przyjechał do Amsterdamu, aby sprawdzić tekst własnej 
książki (paradoks całej sytuacji polegał na tym, że Roth, zazwyczaj mieszkający 
w Paryżu, wyjechał akurat wtedy, kiedy przybył tam Wittlin). Kesten natychmiast 
wysłał z Paryża do Amsterdamu tłumaczenie książki Wittlina. Ponieważ Roth szyb-
ko uporał się z własnym tekstem, przed planowanym wyjazdem do Brukseli przej-
rzał jeszcze Prolog oraz trzy pierwsze i ostatni rozdział Soli ziemi. Wittlin bardzo 
prosił Landauera, aby Roth poprawił całe tłumaczenie, ale nie było to możliwe 18. 
Walor pracy Rotha (choć nie objęła całości tekstu z uwagi na zbyt wiele miejsc 
wymagających korekty) polegał jednak na tym, że ulepszył on wersję niemiecką na 
podstawie polskiego oryginału. W tym samym czasie (prawdopodobnie 9 VI 1936) 
zapadła decyzja, że Roth napisze wstęp do książki oraz zrecenzuje ją w „Pariser 
Tageszeitung”. Ponieważ zarówno Roth, jak i Kesten wybierali się niebawem do 
Ostendy, Landauer miał nadzieję, że znajdą czas na wspólną pracę nad tekstem 
(list Landauera do Wittlina z 21 VII 1936). Nie wiadomo jednak, czy tak się stało. 

Pobyt w Paryżu był dla autora Soli ziemi znowu naznaczony chorobą. Przez jakiś 
czas kontaktował się on z lekarzem i przyjmował leki. Z tego powodu zmuszony był 
szybciej wrócić do Polski. Około 10 VII był już w Warszawie, a 13 VII pisał do Lan-
dauera: „Niestety, w Paryżu byłem prawie przez cały czas chory i nie mogłem pra-
cować”. Tymczasem pojawiło się kolejne zobowiązanie literackie, wynikające ze 
zwyczaju – częstego w tamtym okresie wśród pisarzy emigracyjnych – wzajemnego 
rekomendowania swoich książek. Landauer poprosił mianowicie Wittlina, aby na-
pisał do polskiego czasopisma recenzję opublikowanej właśnie przez Allert de Lan-
ge książki Kestena Ferdinand und Isabella 19. Niemiecki wydawca zamierzał bowiem 
sprzedać prawa do niej w Polsce, a więc chodziło o to, aby została dobrze zarekla-
mowana. Wittlin chętnie przystał na tę prośbę, tym bardziej że czuł się zobowiąza-
ny wobec Kestena za jego pomoc w poprawianiu tłumaczenia Soli ziemi. 

Było już lato. Na początku sierpnia Wittlinowie wyjechali na wieś. Ich adres 
brzmiał: Średniawieś, poczta Hoczew koło Leska. Pobyt w malowniczych Bieszcza-
dach nie spowodował jednak zawieszenia korespondencji z Landauerem – z uwagi 
na końcowe prace nad redakcją książki 20. Nanoszenie poprawek przed drukiem 
zajęło około półtora miesiąca. W trzeciej dekadzie września Wittlin, aby zobaczyć 
się z Bermanem, wracał przez Lwów do Warszawy. Wszystkie poprawki zostały 
wprowadzone 21. Wydanie niemieckie ukazało się w październiku 1936, a w listo-

niu tubalnie recytował w rytmie psalmów, owszem, wyśpiewywał polską prozę swojej powieści 
przede mną i przed innymi zadziwionymi gośćmi w »Café Régence«, którzy równie jak ja rozumieli 
język polski, to znaczy nie rozumieli go wcale”. 

18 W. L a n d a u e r  pisał o pracy Rotha w liście do J. Wittlina z 23 VI 1936: „Prosiłem Pana Rotha, 
aby szczególnie zajął się ostatnimi rozdziałami. Jest wszakże niemożliwe, aby przejrzał całą książ-
kę. Miał on z tym tu wiele trudu i pracy. Uważa on jednak przekład za tak najeżony błędami, że 
pobieżnie przejrzał tylko trzy pierwsze rozdziały. Obiecał mi wszelako, że po korekcie jeszcze raz 
poprawi najsłabsze miejsca”. 

19 Recenzja ukazała się w „Wiadomościach Literackich” (1939, nr 1). 
20 To, że książka była drukowana w Czeskim Cieszynie, spowodowało dużo błędów w składzie i po-

trzebę ponownych poprawek, których dokonywali najpierw Wittlin, a potem jeszcze Berman.
21 25 IX 1936 W. L a n d a u e r  pisał na warszawki adres J. Wittlina (ul. Szustra 58): „Wkrótce po 
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padzie tegoż roku książkę opublikowano również w języku czeskim. Landauer 
cieszył się z pozytywnych reakcji na utwór Wittlina 22. Ten ostatni też był zadowo-
lony, bo oprócz dobrych recenzji otrzymał m.in. od Erwina Piscatora propozycję 
sfilmowania Soli ziemi, a w grudniu książka została wykorzystana we Lwowie przez 
radio (za co autor otrzymał 120 guldenów). Ukończenie pracy nad edycją Soli ziemi 
nie oznaczało oczywiście ani dla Wittlina, ani dla Landauera końca zabiegów o upo-
wszechnienie utworu w innych językach, jak też o rekomendację dla książek wy-
dawanych przez Allert de Lange. W roku 1936 Wittlin zgodził się tłumaczyć Kryptę 
kapucynów Rotha (choć tytuł tego utworu nie pada w korespondencji). 

Jak wspomniałem, w archiwum Allert de Lange nie zachowała się korespon-
dencja Wittlina z 1937 roku. Z pierwszych listów pisanych przez niego w 1938 r. 
wiadomo, że miał operację, a potem przechodził rekonwalescencję. W związku 
z tym w marcu 1938 przebywał w Jaremczach (w krainie Hucułów, w słynnym 
przed wojną polskim uzdrowisku), w pensjonacie „Warszawianka”. Listy z począt-
ku 1938 r. dotyczą umów z wydawcami. Wiadomo, że udało się znaleźć wydawcę 
Soli ziemi we Włoszech. Było to mediolańskie wydawnictwo Bompiani (w formie 
zaliczki Wittlin otrzymał stamtąd 150,87 guldenów). W kwietniu Wittlin czuł się 
już na tyle dobrze, że mógł wyjeżdżać z wykładami, co obok honorariów za publi-
kacje prasowe i prowizji za wydanie utworu było jego głównym źródłem dochodów 
w tamtym czasie 23. 

Niekiedy w korespondencji pojawiają się wzmianki o terminie wydania następ-
nego tomu Soli ziemi. Wittlin nie miał w tej sprawie zdecydowanej opinii. Raz za-
powiadał, że chciałby przez zimę 1936/37 dokończyć drugą część trylogii (list z 9 XII 
1936), ale już w następnym liście, z 19 XII, był znacznie bardziej pesymistycznie 
nastawiony: 

Nie mogę z pewnością powiedzieć, kiedy będzie gotowa II część. Trzeba jeszcze przezwyciężyć nie-
zwykłe trudności. Chodzi o całkowicie nową batalistykę. Gdyby mi się to udało, to wieloletni wysiłek 
nie byłby daremny.

tym jak wysłałem Panu depeszę, otrzymałem ostateczną korektę. Mam więc nadzieję, że ukaże się 
za około 14 dni”. W liście z 29 IX 1936 J. W i t t l i n  prosił, aby egzemplarze redakcyjne rozesłać 
do następujących osób: „N. T. Hudes, Paris 17e; Dyrekcja »Pologne Littéraire«, Warszawa, Złota 8; 
Dr Leo Kaspar, Wien XIII, Penzingerstrasse 21/10; Marthe Haldiman, Paris XIV, 40 rue Boulard; 
Helene von Schenk-Szajnocha, Lwów, ul. Kalecza 20a; dr Sophie Hilsenrad, Radauti, Bucovina, 
Rumunia”. W następnym liście, z 15 X 1936, prosił też o przesłanie egzemplarza do S. Zweiga, 
którego adresu nie znał. W liście z 25 X 1936 pojawia się prośba o przesłanie książki dwóm kolej-
nym osobom: „Dr Alfred Döblin, Paris 14e, 5 Square Henri Delormel” oraz „Dr Ernst Weiss, Paris, 
11 rue de Vaugirard, Hôtel Malherbe”. 

22 Zob. W. L a n d a u e r, list do J. Wittlina, z 30 X 1936: „Na temat Pana książki ukazała się już 
w »Pariser Tageszeitung« bardzo długa i bardzo dobra krytyka Döblina, którą prześlę w tych dniach. 
Posłałem książkę do wielu pisarzy i już po paru dniach dostałem kilka jej pełnych zachwytu ocen”. 
Z bardziej znanych autorów o książce pisał L. Feuchtwanger (jego recenzję Landauer przesłał 
Wittlinowi). Ponadto w wielu gazetach europejskich ukazywały się pozytywne recenzje redakcyjne. 

23 Oprócz spraw dotyczących bezpośrednio Wittlina pojawiają się w korespondencji inne kwestie, 
ważne szczególnie dla oficyny Allert de Lange. Wiadomo choćby, że Wittlin pomagał w wyszukiwa-
niu wydawców. Rekomendował np. do wydawnictw „Rój” i „Książnica-Atlas” książkę Kestena 
o Filipie II (ostatecznie wysiłki te spełzły na niczym i utwór nie ukazał się przed wojną w tłuma-
czeniu polskim). 
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Z kolei w liście z 25 V 1938 donosił Landaureowi, że drugą część może zamknąć 
jesienią tego roku: „Na koniec chcę Panu powiedzieć, że prawdopodobnie jesienią 
możemy liczyć na drugi tom trylogii” 24. Powtórzył to także w dniu wyjazdu do Za-
kopanego, 10 VII 1938, gdy informował, że zamierza w trakcie pobytu w górach 
skończyć pracę nad dalszym ciągiem powieści: „Mam nadzieję, że jeśli dopisze mi 
szczęście, to podczas letnich miesięcy będę mógł tam dokończyć II część”. Wolno 
więc przypuszczać, że miał wtedy napisany duży fragment drugiego tomu, z które-
go może nie był zadowolony, ale który z przyczyn finansowych chciał szybko wydać. 
W Zakopanem Wittlin zamieszkał pod adresem: ul. Kamieniec, willa „Lubicz” (był 
tam już z pewnością 14 VII). Na jesień 1938 przypadł pierwszy wyjazd pisarza do 
Foyer d’Abbaye de Royaumont („lieu de travail ou de repos destiné aux artistes et 
intellectuels” – jak brzmiała pełna nazwa tego miejsca) 25. Informacja o zamiarze tej 
podróży pojawiła się w liście do Landauera, gdy Wittlin był jeszcze w Zakopanem 26. 
Prosił wtedy o przesłanie do Paryża zaliczki (12 funtów angielskich), przysługującej 
mu z tytułu publikacji Soli ziemi w angielskim wydawnictwie Methuen. Miało to 
być zabezpieczenie na wypadek kłopotów we Francji 27. Cel wyjazdu Wittlina do 
dawnego opactwa stanowiło znalezienie spokojnego miejsca na dokończenie drugiej 
części powieści 28. Z listów Landauera i Wittlina wymienianych w listopadzie 
i w grudniu 1938 wynika, że mieli się spotkać pod koniec drugiej dekady grudnia 
w Paryżu, po czym Wittlin wybierał się do Warszawy. Pieniądze z redakcji paryskie-
go dziennika „Le Temps” za druk Soli ziemi pozwalały mu dłużej zostać we Francji, 
więc może na początku 1939 r. wyjechał ponownie do Paryża, ale w lutym 1939 
był już w Warszawie, gdzie ukończył Glossę do orędzia papieskiego. 

Brakuje listów również z 1939 roku. Z korespondencji Wittlina z Kestenem 
wynika, że autor Soli ziemi po raz drugi wyjechał do Abbaye de Royaumont na 
początku lipca 1939 29 z zamiarem spędzenia tam kilku miesięcy – być może do 
grudnia 1939. Poszukiwanie ciszy zakłóciła jednak trudna sytuacja polityczna, 
a następnie wojna. Jej wybuch spowodował, że pisarz 1 IX wrócił do Paryża oraz 
intensywnie działał, aby sprowadzić tam żonę i córkę 30. Pierwszy zachowany list 
Wittlina do Landauera z 1939 r. nosi datę 30 XII. Wiadomo z niego, że autor Soli 
ziemi nadal pracował nad swą epopeją, choć z uwagi na nowe okoliczności chciał 

24 Słowo „prawdopodobnie” („wahrscheinlich”) zostało w maszynopisie dopisane piórem. 
25  Pierwszy list Wittlina do Landauera z Abbaye de Royaumont nosi datę 23 X 1938. Literackim 

świadectwem tego wyjazdu jest esej Abbaye de Royaumont, opublikowany po raz pierwszy w „Wia-
domościach Literackich” (1939, nr 27).

26 Zob. J. W i t t l i n, list do W. Landauera, z 3 IX 1938: „Zostałem zaproszony do Foyer de l’Abbaye 
de Royaumont pod Paryżem i pojadę tam prawdopodobnie pod koniec miesiąca. Bardzo możliwe, 
że statkiem przez Antwerpię. Cieszyłbym się bardzo, gdybym przy tej okazji mógł Pana zobaczyć”. 

27 Pieniądze miały być wysłane na adres: Docteur Eliet, compte n. 11.780, Société Générale, Agence K 
(Possy) Paris (16e), Av. Paul Dormer. Były to 2164 franki francuskie – zob. ibidem.

28 Zob. ibidem: „Dla ukończenia drugiego tomu mojej trylogii jest szczególnie ważne, abym pojechał 
do Royaumont i tam spędził dłuższy czas. Tu atmosfera jest zbyt męcząca”. 

29 Zob. J. W i t t l i n, list do H. Kestena, z 21 VIII 1939 (Bibl. Monacensia w Monachium. Archiwum 
H. Kestena. Korespondencja H. Kestena z J. Wittlinem): „Jestem już szósty tydzień w Royaumont 
– nie czuję się jednak dobrze – dokuczają mi jelita z powodu sytuacji politycznej”. 

30 Z listu J. W i t t l i n a  do W. Landauera z 19 III 1940 można się dowiedzieć, że pisarz mieszkał 
wówczas pod adresem: 54 rue de Bassano, Paris VIIIe.
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zmienić w niej niektóre motywy. Pojawia się także wzmianka o możliwości przyzna-
nia Wittlinowi Nagrody Nobla (w związku z czym pisarz zabiegał u Landauera – 
bezskutecznie – o angielskie i czeskie egzemplarze swojej książki). Ostatnie cztery 
listy, z przełomu lat 1939 i 1940, dotyczyły też publikacji epopei w amerykańskim 
wydawnictwie. Wszystko jednak zdominowała troska o rodzinę i jej bezpieczny 
przyjazd do Francji. 

Dalsze losy Wittlina i jego rodziny, z którą połączył się w maju 1940 w Paryżu, 
nie były łatwe. Gdy Wittlinom nie udało się wyjechać do Anglii (w porcie Saint- 
-Jean-de-Luz podczas ewakuacyjnej ciżby pisarz stracił walizy z książkami i ręko-
pisami m.in. kolejnych części Powieści o cierpliwym piechurze), ich dalsza droga 
wiodła przez południową Francję (Niceę i Lourdes) 31 do Hiszpanii i do Portugalii. 
W Lizbonie przebywali kilka miesięcy, skąd w styczniu 1941 dotarli do Nowego 
Jorku, korzystając z zaproszenia Kestena. Najbliższemu przyjacielowi na emigracji, 
Kazimierzowi Wierzyńskiemu, autor Soli ziemi tak oto relacjonował podróż przez 
ocean i pierwsze kroki na nowej ziemi: 

Jeśli gniewasz się na mnie, że dopiero dziś, przeszło trzy tygodnie po przybyciu do N.J. do Ciebie 
się odzywam – to powściągnij gniew i przebacz staremu Mendzie, który miał straszną podróż w dormi-
torium na amerykańskim „Siboneyu” wraz z 49 innymi rzygaczami. Ciągle były burze, raz statek mało 
się nie wywalił. Podczas jednej z takich burz upadłem nieszczęśliwie i potłukłem sobie ramię, nadwy-
rężając kość obojczykową tak boleśnie, że przez dwa tygodnie nie mogłem spać i żona musiała mnie 
myć i ubierać. Po przybyciu do N.J. grypa (tu bardzo zimno), ostatnio znów choruje Elżunia, leży od 
tygodnia na zapalenie gruczołów po grypie. [...] Tu absolutnie nikt ze sfer polskich ani żydowskich nie 
zajmuje się naszym losem i zdaje się nie zamierza zajmować nikim, kto przyjedzie. Tu jest się zdanym 
całkowicie na własną inicjatywę. Najlepiej tym, którzy mają zamożnych krewnych lub przyjaciół. Ja ich 
nie mam i do tej pory jeszcze grosza nie zarobiłem, a wydałem już 200 dol. z tej reszty, jaka mi została 
z Funduszu Kultury. Mieszkamy w jednym pokoju z kuchnią, która jest równocześnie łazienką, w któ-
rej śpi Elżunia. Płacimy za to 9 dol. tygodniowo, co jest bajecznie tanio. Na jedzenie wychodzi nam 
przeciętnie półtora dolara dziennie, przy czym wszystko gotuje Halina. [...] Jak widzisz, sytuacja nasza 
przedstawia się niewesoło. [...] Amerykanie, z którymi się zetknąłem, raczej mili, mile się do nich roz-
czarowałem: życzliwi, ludzcy, prości. Użyczą człowiekowi ewent[ualnie] szczęścia. Ale obcowanie z nimi 
utrudnia fakt, że nie znam angielskiego, kt[órego] będę musiał na gwałt się nauczyć 32. 

Pierwszy rok pobytu w nowym miejscu był bardzo trudny. Faktem jest, że Wit-
tlin tęsknił za Landauerem. W liście do Kestena z 12 X 1941 zapisał: „Byłoby 
pięknie, gdyby przyjechał tu Landauer”. Poza tym energicznie zabiegał o wizy ame-
rykańskie dla Wierzyńskich i grona przyjaciół z Polski przebywających poza krajem. 
Niemal co miesiąc informował też Wierzyńskiego o swej sytuacji. 9 IV 1941 pisał: 

31 Te czasy wspominała choćby M. D a n i l e w i c z  Z i e l i ń s k a  (Rozważania o literaturze zwanej 
emigracyjną á4ñ. „Kultura” áParyżñ 1976, nr 5, s. 127): „W lipcu 1940 w wyludnionej Nicei zbiegły 
się na kilka tygodni losy moje i męża z wojennymi perypetiami garstki pisarzy i związanych ze 
sprawami literackimi znajomych. Byli tam Wierzyńscy, Wittlinowie, Samuel Tyszkiewicz, Marian 
Dąbrowski (z »I.K.C.«), Stefan Katelbach, Haiman-Jarecki, przygnani na granicę włoską w nadziei 
przedostania się do Szwajcarii czy przynajmniej Włoch. Był to okres zupełnej dezorientacji i fan-
tastycznych planów wypraw morskich i lądowych. Najwięcej inicjatywy wykazywał Wierzyński, nad 
podziw spokojnie trwał w desperackim odrętwieniu Wittlin”. 

32 J. W i t t l i n, list do K. Wierzyńskiego, z 26 II 1941. Bibl. Polska w Londynie. Archiwum K. Wie-
rzyńskiego, sygn. 1360/rks/VI/1t „W”.
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My tu bardzo się męczymy. Jesteśmy zdani wyłącznie na siebie i znikąd absolutnie pomocy nie 
mamy. Za książkę u amerykańskiego wydawcy otrzymałem zaliczkę 225 dol., czyli przedłuży nam to 
życie o jakieś 6 tygodni. Jak pójdzie książka – czego się nie spodziewam – mogę mieć tantiemy. Poza 
tym pisuję do „Nowego Świata”. Gdybym pisywał raz na tydzień – mógłbym stamtąd mieć 40–50 dol. 
miesięcznie najwięcej. Bardzo oboje żałujemy, że nie jesteśmy w Anglii. Mziłek napisał optymistyczny 
list wzywający mnie do pracy. Tam wychodzą książki i jest duże czytelnictwo. Chętnie bym pracował, 
gdybym miał gdzie i kiedy, gdybym miał siły. Pragniemy w połowie maja wyjechać na wieś już na całe 
lato. [...] Na listy nie odpisują mi ludzie, z którymi w Polsce byłem na ty, ukrywają się w obawie, że 
mógłbym ich o coś poprosić. Tak więc muszę zdać się na Ducha Świętego, którego zresztą nigdy nie 
lekceważyłem. [...] Odkąd tu jestem, dwa razy jadłem kolację przy prawdziwym nakrytym stole 33. 

Z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej i towarzyskiej w Nowym Jorku 
Wittlinowie zamierzali początkowo wyjechać do Anglii, ale nie było to możliwe ze 
względu na liczne dolegliwości pisarza, brak pieniędzy na podróż i potrzebę szcze-
gólnej troski o 9-letnią córkę. Po pewnym czasie Wittlinowi udało się znaleźć jakąś 
pracę. Niewielkie kwoty zarabiała też jego żona, co jednak nie rozwiązywało wielu 
problemów. W październiku 1941 Wittlin pisał do Wierzyńskiego:

Tu zimować będzie trudno: mieszkanie, rajtszula trudne do ogrzania – i daleko od miasta, a ko-
munikacja droga. [...] Gdybym był zdrów i nie miał Elżuni, dziś jeszcze podjąłbym staranie o wyjazd do 
Anglii – gdzie trochę atmosfera rodacza mi podśmierduje, ale smród przy zapewnionej egzystencji bywa 
łatwiejszy do zniesienia [od] smrodu w nędzy. Są to dwa smrody, bo każda nędza śmierdzi. Tylko ubó-
stwo św. Franciszka, mój miły, pachniało, ale on sam wyraźnie podkreślał różnicę między wielką pozy-
tywną wartością, jaką jest ubóstwo – a negatywnym nieszczęściem poniżenia przez nędzę 34. 

W okresie od 1941 do 1943 r. Wittlin sporo chorował, a później przechodził 
kurację w St. Francis Health Resort w Denville, w stanie New Jersey. Jednak jego 
sytuacja życiowa nie uległa wyraźnemu polepszeniu. Mimo to działał na polu lite-
rackim. W latach 1941–1942 był redaktorem „Tygodniowego Przeglądu Literackie-
go Koła Pisarzy z Polski”, a od r. 1943 do 1947 redagował „Tygodnik Polski”. W ro- 
ku 1943 otrzymał prestiżowe nagrody amerykańskie za angielskie wydanie Soli 
ziemi 35. Był też współzałożycielem PEN Club Centre for Writers in Exile 36. Mimo 
tych sukcesów największy problem Wittlina stanowiło to, że nie mógł tworzyć. 
Choroby i obce otoczenie nie sprzyjały jego aktywności literackiej. Często pisał 
o tym z bólem do Tuwima, jak np. w lipcu 1944:

Ja tutaj siedzę i usiłuję sobie przypomnieć samego siebie z zamierzchłych czasów, kiedy byłem 
pisarzem. Do tej pory mi się to nie udało, ale jak tak dalej będzie – będę musiał starać się o jakieś za-
jęcie od jesieni w fabryce. Gdyby Cię tam w Polsce ktoś o mnie zapytał, najlepiej będzie, jeśli powiesz, 
że jestem od trzech lat chory. Wstyd mi bardzo, że przez te lata spędzone tutaj – niczego właściwie nie 

33 J. W i t t l i n, list do K. Wierzyńskiego, z 9 IV 1941. Jw.
34 J. W i t t l i n, list do K. Wierzyńskiego, z 12 X 1941. Jw.
35 Były to nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury oraz Narodowego Instytutu Sztuki 

i Literatury w Nowym Jorku. 
36 Inne mało znane fakty z życia pisarza w oparciu o archiwa FBI podaje H. S t e p h a n  (Mikrohisto-

ria polskiej literatury emigracyjnej w Nowym Jorku. W zb.: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. 
Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. nauk. H. G o s k, A. Z i e n i e w i c z. 
Wstęp H. G o s k. Warszawa 2006, s. 258–260). Wczesny okres pobytu Wittlina w USA opisuje 
N. T a y l o r - T e r l e c k a  (Józefa Wittlina pierwsze kroki na Nowym Kontynencie. W zb.: Literatura 
polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 1. Red. B. N o w a c k a, B. S z a ł a s t a - R o g o w s k a. 
Katowice–Toronto 2014).
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napisałem, wstyd mi bardzo. Wikcie [przyrodnia siostra Wittlina – R. Z.] możesz powiedzieć – jeśli żyje 
i jeśli ją zobaczysz, że się zmarnowałem. Gdy tylko będę mógł, pomogę jej. Ale czy kiedykolwiek to na-
stąpi? Tak mówię, jakbym miał pewność, że Wikta żyje 37. 

 A co w tym czasie działo się z Landauerem? Już w październiku 1938 Kesten, 
Landauer i Landshoff (kierujący wydawnictwem Querido) zastanawiali się, co robić 
wobec coraz gorszej sytuacji politycznej w Europie. Kesten otrzymał wizę francuską 
dzięki poparciu Marii Bonaparte, księżnej Grecji i Danii, a zarazem znanej w latach 
trzydziestych psychoanalityczki, której książka Topsy ukazała się w 1939 r. w Allert 
de Lange. Po krótkim okresie internowania w 1939 r. we francuskich obozach 
Colombes i Nièvres uciekł w r. 1940 do Stanów Zjednoczonych 38. Landauerowi nie 
udało się wyjechać. Sprowadził za to na początku 1939 r. z Niemiec do Amsterda-
mu swoją matkę. Gdy w maju 1940 zapukał do jego mieszkania esesman, wówczas 
Landauer, chcąc się ratować, wyskoczył przez okno, czego konsekwencją był dla 
niego kilkutygodniowy pobyt w szpitalu. Później planował wyjechać do Szanghaju 
(gdzie nie była potrzebna wiza), ale brakowało mu pieniędzy na tak daleką podróż. 
Nie mógł też zdobyć wizy francuskiej. Dlatego Kesten postarał się dla niego o wizę 
na Kubę, jednak Landauer nie chciał wyjeżdżać bez matki, która nie miała żadnej 
wizy. Ubiegał się za to (bezskutecznie) o wizę meksykańską, a w kwietniu 1940 
dostał także odmowną odpowiedź z konsulatu argentyńskiego. Nieliczne jego listy, 
które zachowały się z lat 1940–1941, ukazują go jako człowieka rozpaczliwie szu-
kającego pomocy 39. W tym czasie Kesten i Stefan Zweig zdobyli dla swego przyja-
ciela wizę amerykańską oraz pieniądze na wyjazd, jednak kontakt z Landauerem 
był już niemożliwy. Ukrywał się on bowiem z matką i 10 Żydami w Amsterdamie, 
gdzie pomocy udzielili mu komuniści, których poznał w tamtejszym klubie arty-
stycznym „De Kring” 40. Następnie wczesną jesienią 1943, z powodu wielkiej oba- 
wy przed nazistami, zdecydował się wyjechać do Szwajcarii. Jego paszport był 
ważny, więc sądził, że wyprawa się powiedzie. Udał się zatem najpierw pociągiem 
do Roozendaal, miejscowości przy granicy holendersko-belgijskiej, skąd wielu emi-
grantów próbowało wydostać się z okupowanej Holandii. Dalej podróżował auto-
busem przez Belgię do Francji. Tam jednak po niedługim czasie został aresztowa-
ny przez gestapo. Po krótkim pobycie w więzieniu w Amsterdamie znalazł się 
w przejściowym obozie koncentracyjnym w Westerbork, przeznaczonym dla żydow-
skich uciekinierów z Niemiec, a wreszcie w styczniu 1944 został przewieziony do 
obozu w Bergen-Belsen. Uznano go tam za „devisenwichtiger Jude”, co spowodo-
wało, że nie zginął w komorze gazowej. Zmarł z wygłodzenia 20 XII 1944 41. 

37 J. W i t t l i n, list do J. Tuwima, z 30 VII 1944. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w War-
szawie. Archiwum J. Tuwima. 

38 Po trudnej podróży Kesten przybył do Nowego Jorku 27 V 1940. Od tego momentu zaczął działać 
w Emergency Rescue Committee for German-speaking Writers w celu ratowania kolegów, którzy 
znajdowali się w krajach okupowanych przez nazistów. 

39 Zob. K. S c h o o r, Ein Verleger im niederländischen Exil – Walter Landauer und der Verlag Allert 
de Lange in Amsterdam. W zb.: Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933–1940. Hrsg. 
H. W ü r z n e r, K. K r ö h n k e. Amsterdam–Atlanta, Ga., 1994, s. 185.

40 Pomoc okazała się skuteczna, gdyż wszyscy ukrywani (z wyjątkiem Landauera) przeżyli wojnę. Zob. 
K e s t e n, op. cit., s. 71.

41 Zob. S c h o o r, Verlagsarbeit im Exil, s. 246.
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Przedstawione fragmenty życiorysów i historia kontaktów Landauera z Wittlinem 
wymagają trzech dopowiedzeń. Omówiona korespondencja dotyczyła przede wszyst-
kim Soli ziemi. Chodziło o to, aby książka była dobrze przetłumaczona (nie tylko 
na niemiecki), a potem z korzyścią sprzedana. Czy zatem utwór Wittlina odniósł 
sukces wydawniczy? Na sprawę tę można spojrzeć dwojako. Sól ziemi ukazała się 
w październiku 1936 w Allert de Lange i obok książki Szaloma Asza była jedną 
z dwóch pozycji tłumaczonych wówczas na niemiecki. Dane za 1937 r. wskazują, 
że sprzedano 423 egzemplarze, a w roku następnym – 43. W porównaniu z taką 
liczbą sprzedanych egzemplarzy jak w przypadku Die Straße der fischenden Katze 
Jolán Földes (8433 egzemplarze w r. 1937 oraz 556 w 1938) albo So sehe ich Eu-
ropa! Johna Gunthera (4377 egzemplarzy w 1937 r. i 977 w r. 1938) 42 jest to wynik 
bardzo słaby. Należy wszakże pamiętać, że wspomniane książki adresowane były 
do mało wymagającego czytelnika. Ponadto odbiorcy niemieckojęzyczni znali Wit-
tlina słabo (wśród autorów wydanych przez Allert de Lange był on jedynym Pola-
kiem) 43, a od połowy lat trzydziestych znacznie pogorszyła się sytuacja niemieckich 
wydawnictw na emigracji, które musiały konkurować z nierzadko dotowaną pro-
dukcją książek w III Rzeszy. Wreszcie tematyka książki nie wychodziła zbytnio 
naprzeciw oczekiwaniom czytelniczym. Poza granicami Niemiec najlepiej bowiem 
sprzedawały się książki o treści zdecydowanie politycznej bądź historycznej z wy-
raźnymi odniesieniami do współczesności. Utwór Wittlina z perspektywy marke-
tingowej nie był więc atrakcyjny. Mimo to przedstawiciel wydawnictwa Joseph Lang 
w liście do Landauera z 29 XI 1936 określił wynik komercyjny tej powieści jako 
znaczny 44. Wraz z opublikowaniem po niemiecku Soli ziemi Wittlin zaistniał w kon-
tekście międzynarodowym, a w 1940 r. wymieniany był nawet wśród kandydatów 
do Nagrody Nobla, która jednak wówczas nie została przyznana 45. 

Po drugie, omówiona korespondencja odzwierciedla typowy dla wydawnictwa 
Allert de Lange tryb pracy, kontakty z autorami i procedury podejmowane w celu 
wydania książki. Problemy, które dotyczyły Wittlina, nie były w każdym razie wy-
jątkiem. Zawsze szło o to, aby autor dobrze zaistniał dla czytelników (stąd obopól-
ne starania o liczne recenzje utworów w międzynarodowej prasie), aby dopracować 
kształt językowy tekstu (odnosiło się to zwłaszcza do utworów tłumaczonych na 
niemiecki), aby pogodzić oczekiwania pisarza i możliwości finansowe wydawnictwa, 
wreszcie żeby w razie sukcesu opublikować kolejną książkę tego samego autora. 
Wittlin mimo problemów z tłumaczeniem i z mało komercyjnym charakterem swej 
powieści przebił się wszakże, bodaj jako jedyny Polak, na ówczesnym niemiecko-

42 Zob. ibidem, s. 193.
43 Zob. ibidem, s. 259–260. Wspomniana książka Asza została sprzedana w liczbie 552 egzemplarzy 

w r. 1937, a rok później w liczbie 22 egzemplarzy, tak więc wyniki sprzedaży były podobne (zob. 
ibidem, s. 192). Jeśli wziąć pod uwagę, że Asz był znacznie bardziej rozpoznawalnym pisarzem, 
przemawia to jeszcze bardziej na korzyść Wittlina. 

44 Zob. ibidem, s. 195. W liście J. W i t t l i n a  do H. Kestena z 28 IX 1960 (Bibl. Monacensia w Mo-
nachium. Archiwum H. Kestena. Korespondencja H. Kestena z J. Wittlinem) jest informacja, że 
wydawnictwo Allert de Lange chciało sprzedawać Sól ziemi w Niemczech. Wówczas wynik finanso-
wy byłby jeszcze lepszy. Wittlin jednak nie dał na to zgody, bo uważał, że wkrótce napisze następ-
ne tomy powieści.

45 Pomogło to wszakże Wittlinowi w staraniach o wizę amerykańską. 
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języcznym rynku czytelniczym. Zaistniał nagle jako oryginalny autor pośród licz-
nego grona znakomitych pisarzy niemieckich wydających na emigracji. 

Po trzecie, należy podkreślić niezaprzeczalne zasługi Waltera Landauera nie 
tylko dla wydawnictwa, w którym pracował, lecz także dla literatury europejskiej 
w tamtym okresie. Liczba i zestaw autorów oraz ich książek opublikowanych przez 
Allert de Lange mówią same za siebie. Landauer dbał, aby Sól ziemi ukazała się 
szybko, i to zarówno po niemiecku, jak też po czesku, po węgiersku, po włosku, 
a zwłaszcza po angielsku – tak w Anglii, jak i w USA. Miał więc osobiste staranie 
o autora – nie tylko zresztą o tego jednego. Dobrym przykładem są jego kontakty 
z Rothem, sięgające jeszcze czasów berlińskich. Wspomniana już wizyta Rotha 
w Amsterdamie w 1936 r. nie obyła się bez znacznej finansowej i moralnej pomocy 
Landauera, który nb. sam znajdował się w trudnej sytuacji materialnej. 

Kontakty Landauera i Wittlina to jeden z przykładów ówczesnej walki o wolne 
słowo, toczącej się ponad granicami politycznymi i uprzedzeniami narodowymi. 
Współpraca, której towarzyszyła troska o wolność, pozwoliła wybić się wielkiej li-
teraturze. 

A b s t r a c t

RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI John Paul II Catholic University of Lublin

LITERATURE AND LIFE JÓZEF WITTLIN’S COOPERATION WITH WALTER LANDAUER AND 
TRANSLATIONS OF “SÓL ZIEMI” (“SALT OF THE EARTH”)

The author analyses 107 letters written in German which make up Józef Wittlin’s correspondence with 
Walter Landauer, an editor of Allert de Lange publishing house, where in the year 1937 a German 
translation of Józef Wittlin’s Sól ziemi (Salt of the Earth) was released. The letters cover the period from 
January 1936 to March 1940 and they lack letters from the years 1937 and 1939. The preserved pieces 
refer mainly to the circumstances of publishing Wittlin’s book in German, but also contain pieces of 
information about the wirter’s biography from that period. The article briefly presents the war fortune 
of the two correspondents, namely Wittlin’s departure from Europe and the beginning of his stay in the 
USA, and Landauer’s desperate attempts to flee from Holland which ended with his capturing by  
the Nazi and his following death in Bergen-Belsen Nazi concentration camp. To add, the paper presents 
a fragment of the then literary life in Europe. Wittlin’s book achieved a great artistic and commercial 
success, Allert de Lange publishing house made a contribution to emigration literature of 1930s, and 
Landauer is an example of a publisher who not only in exemplary fashion fulfilled his professional 
obligations, but also reveal his unbiased interest in the problems of the authors with whom he cooper-
ated. 
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STAnISŁAW jASIOnOWIcz Uniwersytet pedagogiczny, Kraków

W pOSzUKIWAnIU pORządKÓW KUlTURY: MITY, pARAdYgMATY, WIzje ŚWIATA

l i d i a  W i ś n i e w s k a, MIĘdzY BOgIeM A nATURą. KOMpARATYSTYKA jAKO FIlO- 
zOFIA KUlTURY. (Recenzenci: Bogusław Bakuła, joanna Ślósarska). Bydgoszcz 2009. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 438.

Książka lidii Wiśniewskiej to przedsięwzięcie wyjątkowo ambitne, zarówno ze względu na 
zakres, jak i na wagę podejmowanych w niej problemów. już sam tytuł wskazuje na skalę 
projektu, podtytuł zaś: Komparatystyka jako filozofia kultury, sytuuje pracę w centrum 
debaty na temat miejsca humanistyki w tworzeniu aktualnej wizji świata. 

praca składa się z czterech części, a ściślej: z dwóch części analitycznych, poprzedzonych 
obszernym wprowadzeniem, gdzie zostały jasno wyłożone zamysł i zasadnicze tezy książki, 
oraz z części IV, będącej rodzajem poszerzonej konkluzji, w której autorka szkicuje projekt 
komparatystyki jako perspektywy badawczej pozwalającej odsłaniać i śledzić mechanizmy 
współistnienia mnogich sensów kultury.

We wprowadzeniu Wiśniewska uznaje kategorię mitu za najbardziej operatywną w jej 
myśleniu o kulturze, stwierdzając, że mity Boga i natury są „nośnikami dwu podstawowych 
sakralnych figur kultury”, a następnie, iż „towarzyszą im ich zdesakralizowane pochodne, 
odpowiedzialne za reprezentowanie dwu podstawowych wizji czasu i dwu podstawowych 
wizji przestrzeni” (s. 15), określane tu jako paradygmaty. Treści te (mity oraz paradygmaty) 
odzwierciedlają, zdaniem autorki, zasadnicze, „wewnętrzne” i „zewnętrzne”, aspekty funk-
cjonowania człowieka w obszarze kultury. Umieszczenie u podstaw komparatystyki kultu-
rowej dwóch wielkich mitycznych i paradygmatycznych wzorców nie oznacza jednak wyłącz-
nie – jak podkreśla Wiśniewska – wydobywania z tekstów kultury ich dychotomicznego 
charakteru, lecz przede wszystkim służy ukazaniu dynamizmu zachodzących pomiędzy nimi 
oddziaływań („zależności, przenikań, relacji i antynomii, związanych z ich współwystępowa-
niem – co także porównanie czyni gestem dynamizującym i różnicującym, nie tylko jedno-
czącym i ustatyczniającym”, s. 16). Tej ostatniej idei podporządkowana jest właściwie treść 
całej książki. 

na narzucające się pytanie o ewolucyjny charakter relacji mity–paradygmaty, jak też, 
z drugiej strony, o przyczyny trwałości mitycznych (a więc sakralnych) podstaw kultury 
autorka odpowiada, że niezależnie od świadomości istnienia elementów „przygodności” 
w treści mitycznych wyobrażeń mają one wymiar aprioryczny (s. 15)1. Wiśniewska buduje 
swoją koncepcję oglądu treści kulturowych na napięciu między wizją Boga, „stanowiącego 
stały punkt, od którego wszystko wychodzi i ku któremu zmierza”, a figurą (i pojęciem) 
natury, połączonej ciągiem skojarzeń z Boginią Matką, Wielką Boginią, Astarte, Isztar, Izy-

1 Autorka odwołuje się tu do poglądów wyrażonych przez A. M o t y c k ą  (O potrzebie mitologizacji. 
W zb.: Kultura w czasach globalizacji. Red. M. j a c y n o, A. j a w ł o w s k a, M. K r e m p n y. 
Warszawa 2004), chociaż można odnieść wrażenie, że nie w pełni podziela jej sposób rozumienia 
aprioryczności mitu. 

III.indd   215 2016-03-12   16:29:53



Recenzje I pRzeglądY216

dą – „właściwą dla mitu archaicznego obecnością Bogini lub wielości bogów” (s. 22). Owe 
dwa nurty mityczności – chciałoby się rzec: dwa „supermity” – uwarunkowane są na pozio-
mie biologii faktem istnienia dwu płci, natomiast rozpatrywane na poziomie kulturo- 
wym realizują na przestrzeni dziejów ludzkości rozmaite warianty interakcji między tymi 
porządkami. 

„Bóstwo, w którym łączą się przeciwieństwa” – pisze Wiśniewska – „i bóstwa, które 
łączą się na zasadzie przeciwieństwa, stanowią podstawę wyróżnienia przestrzeni, zdeter-
minowanej przez zasadę coincidentia oppositorum (której wyjściowym przejawem jest dwo-
istość wewnętrzna, np. androgyniczna, i zewnętrzna, tj. sobowtórowa, co w obu przypadkach 
sygnuje w rezultacie hybrydyczność), pozwalającą tworzyć (dynamiczną) całość na zasadzie 
równej wagi wszelakich składowych” (s. 23). Badaczka ukazuje napięcia między politeistycz-
ną a monoteistyczną koncepcją kultury, z których pierwsza realizuje, jej zdaniem, „mit 
archaiczny”, a druga – „mit nowoczesny”. W ujęciu tym mit nowoczesny to mit Boga, „sta-
nowiącego stały punkt, od którego wszystko wychodzi i ku któremu zmierza”, mit prowa-
dzący do linearnej koncepcji czasu oraz do wizji przestrzeni opartej na zasadzie hierarchicz-
ności (paradygmat linearny), mit archaiczny zaś określa nieukierunkowaną, „czystą energię” 
(s. 22) – dynamikę natury, rządzonej przez prawo wiecznej metamorfozy i zasadę łączności 
przeciwieństw (paradygmat kołowy). zarazem jednak oba mity (i paradygmaty) można uznać 
za sposoby odsłaniania przez człowieka odmiennych aspektów ontologicznych tej samej 
rzeczywistości, w której ramach podstawowe, konstytuujące ją jakości – czas i przestrzeń 
– wchodzą w złożone systemy relacji „międzyparadygmatycznych”.

część II, zatytułowana Mity i paradygmaty w sferze sakralnej i zdesakralizowanej, 
ukazuje (w rozdziale 1) perspektywę sacrum jako „miejsca wspólnego” mitów i paradygmatów 
kultury, od jej najbardziej archaicznych przejawów literackich – od Gilgamesza, poprzez 
Odyseję, teksty Hezjoda i Owidiusza, aż po Stary Testament. „punktem dojścia” rozważań 
autorki w pierwszym rozdziale tej części (noszącym tytuł: Łączność oraz rozdzielność mitów 
ái paradygmatówñ w perspektywie sacrum) jest Biblia, której poświęcony został kilkustro-
nicowy paragraf. Wiśniewska ukazuje w nim swego rodzaju „nieczystość” bezwarunkowego, 
wydawałoby się, zakotwiczenia Starego Testamentu w micie Boga – statycznego, jednorod-
nego, uniwersalnego, eksponując pewne treści Księgi (m.in. w Przypowieściach Salomona, 
Mądrości Syracha bądź Pieśni nad Pieśniami), które wymykają się jednoznacznie patriar-
chalnej koncepcji Boskiego i ludzkiego porządku. W przestrzeni kulturowej „niemożliwe 
okazuje się absolutne wyeliminowanie przeciwnego mitu czy paradygmatu” (s. 67). Również 
Nowy Testament, skomentowany zresztą bardzo oszczędnie, bo w jednym akapicie, kompli-
kuje, zdaniem Wiśniewskiej, „czystość” tego mitu (i paradygmatu): poprzez zaistniałą tam 
relację Ojciec–Syn, a także dzięki obecności ducha Świętego2. Autorka nie wspomina wszak-
że ani słowem o roli figur kobiecych w ewangelicznym przekazie (w ich relacji z chrystusem), 
nie mówiąc już o figurze Sofii, tak silnie obecnej w tradycji hellenistycznej, w gnozie, w 
prawosławiu czy w chrześcijańskiej ezoteryce. 

W drugim rozdziale tej części, zatytułowanym Łączność oraz rozdzielność (mitów i) pa-
radygmatów w perspektywie zdesakralizowanej, Wiśniewska analizuje przemiany, jakim 
podlegały wyróżnione przez nią mity i paradygmaty w zachodniej myśli naukowej i filozoficznej 
w XIX, a szczególnie w XX stuleciu. Także w tych sferach ludzkiej aktywności autorka do-

2 literatura dotycząca „politeistycznych” treści tradycji judeochrześcijańskiej jest bardzo bogata 
i należy żałować, że w tak niewielkim stopniu inspiruje ona autorkę. d. l. M i l l e r  zauważa 
w pracy The New Polytheism. Rebirth of the Gods and Goddesses (new York 1974, s. 19) co następu-
je: „można [...] wyznawać wiarę monoteistyczną, lecz zarazem politeistyczna teologia wydaje się 
konieczna dla wyrażenia zespołu doświadczeń, jakie powstają w żywej rzeczywistości takiej wiary”. 
zob. też prace j. Hillmana czy H. c o r b i n a  (np. jego Le Paradoxe du monothéisme. paris 1981). 
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strzega paradygmaty i ujmuje je szkicowo w perspektywie ewolucyjnej – od myślenia „new-
tonowskiego” (hierarchiczność, liniowość) ku nienewtonowskiemu, nieliniowemu, nieeukli-
desowemu pojmowaniu rzeczywistości3. czerpie inspirację m.in. z wyników prac prowadzo-
nych w ciągu XX wieku na terenie nauk podstawowych i eksperymentalnych przez biologów, 
fizyków czy matematyków (jak I. prigogine, d. Bohm, H. poincaré), poświadczających, że nie 
da się już utrzymać mechanicystycznej, statycznej, „linearnej” wizji świata. po einsteinie 
i Bohrze, w obliczu myślowych konsekwencji tak silnie inspirującej także wielu humanistów 
zasady nieoznaczoności Heisenberga, również badania kultury przestały być dziedziną 
„wiedzy pewnej”. Wszelako, zauważa autorka, odnosząc się do prac prigogine’a i Stengers, 
„niestabilność »układów chaotycznych« nie podważa możliwości istnienia stabilności struk-
turalnej”, a „lokalne procesy – nieliniowe, pogmatwane i nieprzewidywalne – w długich 
okresach mogą jednak okazać się uporządkowane” (s. 78). zamiast jawnych występują więc 
porządki „ukryte”, kształtujące rzeczywistość psychofizyczną, w jakiej porusza się człowiek, 
których wykrywanie możliwe jest wtedy, gdy przekroczona zostaje „jednowymiarowa” wizja 
świata. 

W podsumowaniu tej części analiz autorka stwierdza: „podjęcie wyboru dotyczącego 
powiązania z jednym lub drugim paradygmatem (mitem) – na jakimkolwiek poziomie – zda-
je się owocować koniecznością podejmowania go na każdym innym. [...] wyjście z poziomu 
kultury, świata psychicznego, biologicznego lub fizycznego owocowało powtarzaniem doko-
nanego w pierwszym ruchu wyboru i poniekąd – sprawdzaniem jego konsekwencji w różnych 
obszarach” (s. 164). Stwierdzenie to wskazywałoby na dalekosiężne skutki zawierzenia 
jednemu z dwóch „supermitów” (Boga lub natury). jednakże w ujęciu Wiśniewskiej to właś- 
nie istnienie opozycji „pozwala połączyć to, co wygląda na nieporównywalne” (s. 164). 

część III (Porównawcza metoda mityczno-paradygmatyczna wobec literatury) poświęco-
na jest zagadnieniu współistnienia mitów i paradygmatów w „świecie zewnętrznym” i w „świe-
cie wewnętrznym” – na przykładzie wybranych tekstów literackich z XVII oraz XX wieku. 
Autorka wykorzystuje wypracowane przez siebie kategorie, testując w pierwszej kolejności 
ich operatywność w analizach dramatów Tirsa de Moliny i Moliera (w rozdziale Współistnie-
nie mitów i paradygmatów w świecie zewnętrznym), a następnie Samuela Becketta i Witol-
da gombrowicza (w rozdziale Mity i paradygmaty w świecie wewnętrznym). Rozpatrując 
figurę don juana w wersjach Tirsa de Moliny i Moliera ukazuje, w pierwszym przypadku, 
swego rodzaju „igranie” mitami Boga i natury przez don juana, w drugim zaś – parę boha-
terów (pana i sługę) jako reprezentantów dwóch mitów: don juan jest piewcą mitu natury, 
a Sganarel to „zwolennik” mitu Boga. jeszcze bardziej interesujące jest dla Wiśniewskiej to, 
że don juan Moliny, wprawdzie uznany za godnego potępienia z powodu niezgodności jego 
działań z prawem Boskim, porusza się w przestrzeni pomiędzy oboma „supermitami”; u Mo-
liera zaś – zarówno uwodzicielem, jak i jego sługą powodują oba mity jednocześnie, co zda-
je się wskazywać nie tyle na niemożność dokonania przez bohaterów wyboru pomiędzy nimi, 
ile na prawdopodobieństwo współwystępowania treści przynależnych do każdego z nich. 
W komedii Moliera, jak stwierdza badaczka, i uwodzicielem, i sługą rządzą dwa mity – wte-
dy, gdy, potykając się, sługa oświadcza, iż dusza rządzi ciałem, jak i wtedy, kiedy don juan, 
wypowiadając znamienną deklarację swej zależności od natury, przyznaje jednocześnie, że 
to dusza kieruje jego postępowaniem. 

ciekawie przedstawiają się kolejne, obszerne analizy, zawarte w paragrafach: Cztery 
postacie jednej Postaci w „Czekając na Godota” Samuela Becketta oraz Gombrowicza przy-
gody i zdarzenia między mitami i paradygmatami. Vladimir, estragon, pozzo i lucky ze 

3 Tu także ujawniają się trudności, związane z ustaleniem „momentu” oddzielenia się paradygmatu 
od mitu. Autorka jest ich świadoma i daje temu wyraz m.in. poprzez częste korzystanie z nawiasów, 
kiedy zestawia jeden z drugim, np. w tytułach rozdziałów.
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słynnej sztuki Becketta, rozpatrywani zarówno jako pary postaci, jak i pojedynczo, w rela- 
cji z pozostałymi bohaterami, realizują, zdaniem Wiśniewskiej, warianty interakcji pomiędzy 
materializmem i duchowoścą oraz formami cielesności. Tak więc Vladimir, reprezentując 
dominację duchowości nad cielesnością, i estragon, wpisując się w mit natury, konstytuują 
w ten sposób modelowo paradygmat linearny, tj. hierarchię duszy i ciała; w drugim przypad-
ku równie modelowo rysują się dwa przejścia ustanawiające paradygmat kołowy: lucky 
przechodzi od bycia „aniołem”, a więc: czystą duchowością, realizującą się w kulturze (sztu-
ka, filozofia, nauka), ku narzuconej mu pozycji „ścierwa” (rozkład pośmiertny), nędznika (brak 
wartości), bydlaka (zezwierzęcenie), gdy tymczasem pozzo – niewątpliwie materialista i he-
donista, grający na różnych polach rolę duchowości: pana, poety itd. – ostatecznie ku niej 
się kieruje. Odnieść można wrażenie, że obie pary bohaterów zmierzają do wymienienia się 
w końcu paradygmatami (zob. s. 284–285). 

z kolei Zdarzenia na brygu Banbury oraz Przygody gombrowicza to przykłady przepla-
tania się – a może nawet bardziej: tworzenia się swoistego „pomiędzy” (s. 289) – paradygma-
tów. W pierwszym z analizowanych tekstów świadomość, ów „pasażer na okręcie ciała”, 
poszukuje swojego miejsca między „pokładem” rozumu (Boga?) a „podpokładziem” natury. 
W Przygodach zaś „gombrowicza interesuje [...] raczej, jak świat [...] oraz człowiek jednocześ- 
nie oscylują między mitami [...] lub jak [...] usiłują je godzić” (s. 339), nigdy nie osiągając 
stanu trwałej (a zatem, poniekąd, „martwej”) stabilności, lecz ujawniając się jako rodzaj 
dynamicznej symbiozy.

zarówno więc pary bohaterów sztuki Becketta, jak i postacie występujące we wczesnych 
opowiadaniach gombrowicza to, zdaniem Wiśniewskiej, ujęcia pojedynczych postaci (alter 
ego autorów?), odzwierciedlające różne aspekty ich „wewnętrzności” – nigdy nie pogodzone 
ze sobą, lecz wciąż gotowe do kolejnych konfrontacji lub metamorfoz.

Także seksualny wymiar dualizmu, czy może raczej: dychotomiczny wymiar płciowości, 
nie mógł umknąć badaczce, tak wyraźnie zafascynowanej przejawami dychotomii na wszel-
kich poziomach oglądu treści kulturowych. dwoistość płci, jako istotny, kulturotwórczy 
aspekt człowieczeństwa, wywołuje pytanie o możliwość pogodzenia przeciwieństw (bez 
negacji ich istotowej odrębności) lub skłania do ich zatarcia w nieustannej „grze różnic”, 
podważającej samą zasadę trwałego przeciwieństwa. To kolejne linie napięć, jakie kreśli 
książka Wiśniewskiej. cielesność i seksualność odzwierciedlają w wieku XX w sposób 
szczególny odwieczną dialektykę mitów Boga i natury. przeplatanie się tych mitów oraz ich 
paradygmatycznych rozwinięć w Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza Bolesława leśmia-
na oraz w Różewiczowskim poemacie Regio jest przedmiotem rozdziału 3 (Przejścia między 
mitami i paradygmatami w utworach Leśmiana i Różewicza). Analiza Nieznanej podróży 
prowadzi badaczkę do wniosku, iż antynomiczny świat leśmianowskiej, modernistycznej 
poetyki zbudowany jest na podłożu głębszej, kompleksowej wizji, kwestionującej dychoto-
mię poprzez ukazanie nierozstrzygalności dwóch przedstawionych tam wariantów kobieco-
ści. z kolei w opublikowanym w roku 1969 poemacie Tadeusza Różewicza dostrzega ona 
zarówno współistnienie różnych paradygmatów na poziomie indywidualnym, psychologicz-
nym (przeżywania własnej płciowości), jak też ich współwystępowanie w kulturze, i to nie 
tylko w ramach kultury zachodniej, lecz także w jej konfrontacji z kulturą Wschodu. 

Fascynacja Wiśniewskiej dychotomicznym charakterem kulturowych wzorców nie jest, 
jak się wydaje, inspirowana filozofią strukturalizmu, chociaż częste podkreślanie „dwubie-
gunowego” wymiaru funkcjonujących w kulturze wyobrażeń to ważny dla niej postulat ba-
dawczy. jej wrażliwości chyba jest bliższa perspektywa zakładająca, iż w dziełach kultury 
współwystępują treści, które, jakkolwiek głęboko zakorzenione w dualistycznych kategoriach, 
czerpią swą zasadniczą moc z sytuacji p r z e k r a c z a n i a  dychotomii. Taką płaszczyznę 
oglądu zdaje się zapewniać ujęcie omawianych w książce treści kulturowych na gruncie 
psychologicznym. Wiśniewska uznaje, iż nieświadomość związana jest zasadniczo z regułą 
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„coincidentia oppositorum” jako szansą przekraczania dychotomii, podczas gdy świadomość 
oznacza rozróżnianie i rozszczepianie (relację) podmiotu i przedmiotu (zob. s. 335)4. 

Autorka, odwołująca się w przebiegu całej pracy do „mitu Boga”, zgodziłaby się praw-
dopodobnie z poglądem davida l. Millera, który przekonuje, że „śmierć Boga” – rozumiana 
jako klęska domniemanej „jednowymiarowości” religii monoteistycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem chrześcijaństwa – doprowadziła, poprzez etap ciemności i braku nadziei, 
do odrodzenia się idei politeizmu jako pluralizmu wartości5. W mocy pozostają jednak py-
tania o kierunki tej tendencji: czy chodzi o postulowany przez paula Ricoeura „spójny plu-
ralizm hermeneutyk”, czy raczej o „pluralizm rozproszony” gianniego Vattima? podnoszona 
przez Wiśniewską teza, iż nieprzerwana oscylacja pomiędzy mitami (i paradygmatami) jest 
sednem kulturowego losu człowieka, przypomina współczesnym badaczom zjawisk kultu-
rowych (w tym – literaturoznawcom) o konieczności wychodzenia poza „tu i teraz” obowią-
zującego paradygmatu, aby dać świadectwo roli wyobraźni, nie dość jeszcze docenionego 
narzędzia humanistyki XXI wieku. 

„jeśli mit nowoczesny poprowadzi w kierunku zagłady – jedyna nadzieja w micie archa-
icznym” – pisze badaczka w konkluzji analizy poematu Różewicza (s. 370). Stwierdzenie to, 
wypowiedziane w szczególnym kontekście interpretacyjnym, wydaje się jednocześnie nie 
wyrażoną wprost, lecz nasuwającą się w świetle przeprowadzonych analiz diagnozą obecne-
go stanu kultury zachodniej. „zwycięstwo natury”, o którym mówi Wiśniewska, byłoby 
jednak nie tylko prostą konsekwencją antynomicznej wizji procesu kulturowego, ale częścią 
„odwiecznego” rytmu, swoistej gry między nieokiełznaną naturą a poszukującym stabilności 
„mitem Boga”. Wolno więc uznać, że pary te są przejawem swoistej „dialektyki w działaniu”, 
wytwarzającej rodzaj „twórczego napięcia interpretacyjnego”. napięcie to powoduje, iż dyna-
mizm zderzania się (i współistnienia) przeciwieństw prowadzić może do konstruktywnych, 
a nie wyłącznie destrukcyjnych rozwiązań. W takim ujęciu dialektykę relacji Bóg–natura 
można by uważać za dynamizm wyższego rzędu w stosunku do mnogości zawartej w samym 
tylko „micie natury”. z drugiej strony, dynamizm politeistycznej wizji świata może być od-
powiedzią na pasywny aspekt monoteizmu i na odwrót: „stabilność” monoteistycznej wizji 
świata „domaga się” swej pluralistycznej przeciwwagi.

Konsekwencją postrzegania kultury jako dynamiki napięć powstających wskutek od-
działywania na siebie jej przeciwstawnych treści jest poszukiwanie jakiegoś „tertium compa-
rationis” (jedno z ulubionych sformułowań autorki). To również istota perspektywy kompa-
ratystycznej – rozumianej jako próba znalezienia owego szczególnego „pomiędzy”, ujawnia-
jącego się tylko wtedy, gdy umysł badacza obejmuje szerszy niż uprzednio obszar oglądu, 
gdy zanurza on analizowane obiekty kultury w przestrzeni pozwalającej godzić ich z pozoru 
całkowicie niewspółmierne cechy6. 

postulat komparatystyki interdyscyplinarnej, wysunięty we wprowadzeniu (s. 30) i roz-
winięty w części IV (Komparatystyka jako filozofia kultury), jawi się Wiśniewskiej jako szan-
sa. Wszyscy przywołani przez nią autorzy, m.in. nietzsche, Bachtin, eliade, a także gianni 
Vattimo, Victor Turner czy gilbert durand, dostrzegają, każdy na swój sposób, konieczność 
uwzględnienia w badaniach kultury jej sprzecznych treści, występujących zarówno na po-
ziomie jednostki, zanurzonej w swoim egzystencjalnym „tu i teraz” w konkretnym „momen-

4 zauważmy, że dla junga „coincidentia oppositorum” to raczej szczególna synteza świadomości 
i nieświadomości.

5 M i l l e r, op. cit.
6 Także dostrzegany przez nietzschego fakt współistnienia w kulturze europejskiej – przynajmniej 

od czasów grecji klasycznej – przeciwstawnych (na pewnym poziomie oglądu) mitów i paradygma-
tów oraz prace Bachtina dostarczają autorce kolejnych argumentów w tej mierze.

III.indd   219 2016-03-12   16:29:54



Recenzje I pRzeglądY220

cie kulturowym”, jak i w perspektywie całych kultur, a nawet w wymiarze międzykulturowym, 
zmierzającym nieodwołalnie ku antropologii. dostrzeżenie zbieżności pomiędzy fundamen-
talnymi treściami kultury na licznych jej poziomach prowadzi do projektu komparatystyki, 
rozumianej jako wspólna płaszczyzna dla badań humanistycznych. 

Szkoda, że Wiśniewska nie wprowadza żadnej kategorii badawczej, która pozwoliłaby 
usytuować odmienne mity i paradygmaty na tle jakiejś wiążącej je „superstruktury“. Być 
może, za taką „kategorię wiążącą” dałoby się uznać twórczą wyobraźnię – rozumianą zarazem 
jako zasadnicza funkcja ludzkiego umysłu oraz swoista przestrzeń – będącą konglomeratem 
sprzecznych tendencji. W swojej pracy autorka nie odniosła się szerzej do perspektywy an-
tropologicznej ani do prac amerykańskich kontynuatorów junga, jak james Hillman czy 
Michael Vannoy Adams, co pozwoliłoby uznać „supermity” Boga i natury oraz wywodzące 
się z nich paradygmaty za przejawy swoistego, dynamicznego, lecz spójnego porządku wy-
obrażeniowego. Wyróżnienie przez nią mitów Boga i natury wraz z ich wyobrażeniowo-mi-
tycznymi i intelektualno-paradygmatycznymi atrybutami przypomina zresztą koncepcję 
struktur wyobraźni duranda7. zaproponowana przez francuskiego socjologa i antropologa 
koncepcja wyobraźni, która realizuje – na poziomie indywidualnej psyche, w „życiu” poszcze-
gólnych kultur, a w konsekwencji: całej ludzkości – dwa przeciwstawne „ustroje” wyobrażeń, 
przy czym pierwszy z nich nazywany jest „porządkiem dziennym”, drugi zaś „porządkiem 
nocnym”. Tym wielkim sferom wyobraźni odpowiadają z kolei dwie struktury wyobrażenio-
we: „heroiczna” (dychotomiczna) i „mistyczna” (niedychotomiczna), oraz trzecia, będąca 
rodzajem syntezy dwóch pierwszych, określana zresztą przez samego duranda mianem 
„syntetycznej”8.

poszukiwanie nowej płaszczyzny, na której można by umieścić rozmaite zjawiska kul-
turowe, nie musi oznaczać przyjęcia jakiejś Wielkiej Humanistycznej Teorii Unifikacji. próba 
wypracowania nowego języka humanistyki, który byłby w stanie lepiej opisać jej mnogie, 
współczesne doświadczenie, jest jednak niewypowiedzianym lejtmotywem książki. czy kom-
paratystyka to aktualne tertium comparationis dylematów współczesnej kultury? Książka 
Wiśniewskiej jest ważnym głosem w trwającej od lat dyskusji na temat stylów myślenia 
o kulturze zachodniej w okresie podważania – używając terminologii autorki – dominujące-
go w niej „paradygmatu linearnego” humanistyki. Można odnieść wrażenie, że poza wszyst-
kim książka stanowi przejaw troski o kształt humanistyki, przesyconej dziś duchem mno-
gości, lecz nie zawsze zdolnej pogodzić go z przekonaniami na temat istnienia niereduko-
walnych, fundamentalntch treści, warunkujących wszelkie ludzkie doświadczenie. 

Uznanie perspektywy porównawczej za kluczowy wymiar współczesnej myśli humani-
stycznej to istotny, wymagający dalszych rozważań oraz metodologicznych uściśleń postulat 
badawczy. Wiśniewska podąża drogą, której celem jest redefinicja zadań stojących dziś przed 
myśleniem humanistycznym. To właśnie pomiędzy statyką „jedynej” prawdy a dynamizmem 
„porozumienia przeciwieństw” powstaje przestrzeń, w której rozgrywa się rzeczywiste życie 
człowieka.

Książka lidii Wiśniewskiej to inspirująca propozycja intelektualna, zachęcająca do re-
fleksji, dalszych uściśleń i twórczych polemik. jej konkluzje nie prowadzą do zmniejszenia 
napięcia pomiędzy przeciwstawionymi w niej mitami i paradygmatami. Odwrotnie, istotną 
wartością pracy jest wykazanie niezbywalnego charakteru występujących pomiędzy nimi 

7 G. d u r a n d, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Wyd. 11. paris 1992.
8 co więcej, inspirujący się pracami antropologa gilberta duranda psychiatra Yves durand dostrze-

ga, dzięki swym badaniom eksperymentalnym, dwie „wersje” struktury syntetycznej: diachronicz-
ną i synchroniczną (inaczej: „postępową” i „cykliczną”), a to zdaje się odpowiadać zaproponowanym 
przez Wiśniewską pojęciom „paradygmatu linearnego” i „kołowego”. zob. Y. d u r a n d, L’Explora-
tion de l’imaginaire. Introduction à la modélisation des univers mythiques. paris 1988. 
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różnic. lecz jeszcze ważniejszy jej walor stanowi zawarta w niej sugestia, iż świadomość tego 
rozdwojenia nie musi być odczuwana jako dramat „albo–albo”, wynik przyjęcia zasady wy-
łączonego środka. linia oddzielająca mity, paradygmaty czy wizje świata jest jednocześnie 
znakiem istniejącego pomiędzy nimi związku. Wszak to właśnie absolutne zwycięstwo któ-
regokolwiek z mitów (czy paradygmatów) oznaczałoby klęskę człowieka i jego kultury.

A b s t r a c t

STAnISŁAW jASIOnOWIcz pedagogical University, cracow

In SeARcH FOR THe ORdeRS OF cUlTURe: MYTHS, pARAdIgMS, WORld VISIOnS

The review discusses lidia Wiśniewska’s book Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako wizja 
kultury (Between God and Nature. Comparative Studies as a Vision of Culture). It touches upon the 
problems referring to the current debate over the future of the humanities, and especially to the ques-
tions about the research tools which allow for adequate depictions of cultural matters both in dia-
chronic and in synchronic perspective. The author offers investigation of human creations of the West 
as symptoms of two separate though interacting mythical and paradigmatic patterns which she calls 
myth of god and myth of nature. Analysing selected literary texts from various epochs, the author 
shows the dynamics of tensions between the distinguished myths and paradigms. conclusions drawn 
from the analyses lead the researcher to the concept of comparative studies understood as a philosophy 
of cultural processes. 

jOAnnA gRądzIel-WÓjcIK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu

W TRYBIe pOezjI edWARdA BAlceRzAnA pOnOWOczeSnA pOcHWAŁA  
STRUKTURAlIzMU

e d w a r d  B a l c e r z a n, pOcHWAŁA pOezjI. z pAMIĘcI, z leKTURY. Mikołów 2013. 
Instytut Mikołowski, ss. 516. „Seria Krytyczna. Biblioteka Arkadii”. Tom 95.

Pochwała poezji edwarda Balcerzana to obszerna opowieść literaturoznawcza, która przy-
ciąga uwagę swą niejednorodną, wielogatunkową i wielowymiarową konstrukcją. O drugiej 
z tych cech decyduje występowanie tekstów historyczno- i krytycznoliterackich, interpreta-
cji, recenzji, felietonów, przemówień i wspomnień, powstałych w dużej mierze w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat, ale także prac starszych, napisanych niemal pół wieku temu, włączonych 
w nową narrację. Konsekwencją tej genologicznej i chronologicznej różnorodności jest 
zmienność stylu – od autobiograficzności opowieści o rodzinie i czasach szkolnych, przez 
lekkość i fragmentaryczność felietonowych dygresji dotyczących powojennej literatury i ży-
cia kulturalnego, po spójność i precyzyjność profesjonalnego tekstu naukowego. Balcerzan 
stawia stopniowo przed swym odbiorcą coraz większe wymagania, a tytuły poszczególnych 
partii książki wyznaczają kolejne „kręgi wtajemniczenia”1, coraz węższe i bardziej specjali-
styczne: Poezja w niepoezji, Poezja w poezji (i prozie), Poezja w poetologii. 

Te trzy części charakteryzuje wyraziste sprofilowanie tematyki, stylu i adresata. W pierw-
szym dziale dominuje „ja” autora oraz model autobiograficzno-wspomnieniowy, teoretyzo-
wanie zostaje tu zminimalizowane i jakby utajone, tekst zaś otwiera się na odbiorcę niepro-

1 nawiązuję tu do tytułu książki E. B a l c e r z a n a  sprzed ponad 30 lat: Kręgi wtajemniczenia. 
Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz (Kraków 1982).
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fesjonalnego. już na wstępie zaznacza się silne metodologiczne przekonanie o wzajemnym 
powiązaniu i warunkowaniu się życia i literatury, ich nieoczywistych relacjach i „prawdopo-
dobieństwach liryki” (s. 12) w codziennym języku. Balcerzan na konkretnych przykładach 
pokazuje, jak poezję robi się z języka i jak „[granice] między sztuką słowa a sztuką życia [...] 
się zacierają” (s. 19). Badacz uświadamia zarazem kreacyjną rolę czytelnika i kontekstualność 
literatury: gdy wiersze rodzą się „niechcący” z obcych wyrazów (takich jak np. rozwieszone 
nieregularnie w witrynie sztokholmskiego sklepu szwedzkie słowo „ale”, oznaczające wyprze-
daż, wzięte za przykład poezji wizualnej ás. 98–99ñ) lub gdy nieliteratura, zyskując nowe 
otoczenie, staje się literaturą (napis sprayem na murze: „Stałem się fioletowym kawałkiem 
jej czapki”, włączony do powieści Bogusławy latawiec ás. 101ñ). Wszyscy jesteśmy poetami 
i wszyscy jesteśmy czytelnikami, zdaje się mówić Balcerzan, tłumacząc, czym był formalizm 
polskich futurystów (s. 131), na czym polega uniezwyklenie sztuki według Wiktora Szkłow-
skiego (s. 92–96), lub przypominając, że Krzysztof Kamil Baczyński zginął w powstaniu 
warszawskim (s. 126–127). To dydaktyczne zacięcie widać zresztą w całej książce, która 
mogłaby posłużyć jako znakomity kontekst ćwiczeń wersyfikacyjnych (tonizm u juliana 
przybosia ás. 158ñ), stylistycznych (instrumentacja głoskowa u Bolesława leśmiana ás. 154–
156ñ) czy pomoc w wyłożeniu komunikacyjnej teorii dzieła literackiego (informacja impliko-
wana i stematyzowana według Aleksandry Okopień-Sławińskiej ás. 368–370ñ). 

O ile w części inicjalnej prym stylistyczny wiedzie autobiograficzna anegdota, o tyle 
w drugiej dominuje model analityczno-historycznoliteracki, na pierwszy plan wysuwa się 
sama poezja, a pochwale sztuki interpretacji towarzyszy wypowiedź na temat jej istoty i za-
dań. Balcerzan nastawiony jest na tropienie oryginalności, poetyk i chwytów autorskich oraz 
dialogów z tradycją. efektowne, eksperymentujące brzmieniem i typografią tytuły z pierwszej 
części (Nauczycielka historii áw historiiñ, Firma Balcerzan-Burtowy, A 4  D 4  CZ, Ilość i nicość, 
Psikus Marcela Duchampa) zastąpione zostają przez te z jednej strony oddające rzeczowość 
wykładu naukowego, z drugiej – zakorzeniające wypowiedź w poetyckości: Bolesław Leśmian. 
Pełno rozwiśleń i udniestrzeń, Jan Bolesław Ożóg. Z czego robi się wiersze?, Witold Wirpsza. 
Między stworzeniem a strwożeniem. dominuje chronologiczny klucz autorski – znajdujemy 
tu „pochwałę poezji” (obok twórców już wymienionych) Tadeusza peipera, Konstantego Ilde-
fonsa gałczyńskiego, Stefana Flukowskiego, Tymoteusza Karpowicza, Wisławy Szymborskiej, 
Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Różewicza, jerzego Harasymowicza, Urszuli Kozioł, 
Bogusławy latawiec, Wincentego Różańskiego czy Stanisława lema (nietrudno zauważyć, 
że niewiele tu kobiet). 

Trzeci „krąg wtajemniczenia” zawiera natomiast omówienia współczesnych prac o poe- 
zji polskiej, podporządkowane poetyce recenzji naukowej i realizujące model krytycz- 
no-teoretyczny. Tym razem do tytułów trafiają z reguły autorzy tekstów literaturoznawczych, 
teoretycy i badacze, których poetologiczne koncepcje Balcerzan referuje i komentuje: Oko-
pień-Sławińska, Feliks przybylak, jerzy Faryno, Anna Sobolewska, dariusz pawelec, Mał-
gorzata Łukaszuk-piekara, Witold Sadowski, piotr Michałowski, danuta Ulicka i inni. 

Te trzy części recenzowanej książki nie mają jednak ściśle hermetycznego charakteru; 
pozostawiają odbiorcę w kręgu poetyki historycznej, studiów nad tradycją, komunikacją 
literacką oraz genologią; gdy np. wydaje się, że w autobiografizującym felietonie Balcerzan 
tylko gawędzi o swoim debiucie poetyckim, równocześnie typologizuje i definiuje, proponu-
jąc „debiutoznawstwo” jako nową gałąź literaturoznawstwa o wcale nie ludycznym nasta-
wieniu (s. 36). Mimo zasadniczych różnic w ujęciu problemowym konstrukcja „kręgów” jest 
bowiem podobna: jądro każdego z nich stanowi wypowiedź manifestowa, mająca uzasadnić 
metodologicznie i uspójnić skoncentrowane wokół niej teksty. część pierwszą rozpoczyna 
– pojawiająca się też w tytule recenzowanej książki – Pochwała poezji; drugą – rozbudowana 
typologia historycznoliteracka O nowatorstwie, tworząca ramę kompozycyjną dla fragmentów 
interpretacyjnych; trzecią zaś – autorskie wyznanie metodologiczne Osobiste doktryny ba-
dawcze, odkrywające źródła teoretycznych i aksjologicznych wyborów Balcerzana. Te trzy 
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główne wątki: autobiograficzny, historycznoliteracki i metodologiczny, są tu stale konfron-
towane, powracając z różną siłą w poszczególnych partiach książki. 

co istotne, każda z uruchomionych perspektyw pozostaje nieanonimowa, nieuniwersal-
na i nieautonomiczna, zawsze zrelatywizowana do tego, który opowiada, ujawniając swój 
status osobowy. Tym, co spaja genologiczną różnorodność tekstów, jest bowiem ich podmiot 
autorski, ostentacyjny w prywatnych wyznaniach, dyskretnie autorefleksyjny w formach 
krótszych i popularnych oraz prezentujący swoją wizję (literackiego) świata w recenzjach 
i interpretacjach. W tym sensie Pochwała poezji stanowi równocześnie apologię podmiotu, co 
wskazuje na drugiego, obok poezji, głównego bohatera recenzowanej książki. „ja” manifestu-
je swoją obecność jako konkretny autor, obdarzony biografią, przeszłością, przekonaniami 
i preferencjami lekturowymi, ale także poczuciem humoru i temperamentem polemicznym, 
nie stroniącym od ironii i złośliwości. Balcerzan występuje tu w różnych rolach, niekoniecz-
nie je rozdzielając: jako świadek swoich czasów, kronikarz wydarzeń, historyk pamięci, 
krytyk, interpretator, badacz, tłumacz, dydaktyk akademicki, pisarz czy recenzent. Wszyst-
kie one należą jednak do repertuaru „czynności twórczych” podmiotu, a zatem o matce 
Balcerzana dowiadujemy się tylko tego, co miało bezpośredni wpływ na jego pierwsze fascy-
nacje literackie; o ojczymie – że dzięki niemu zetknął się Balcerzan ze światem słowa druko-
wanego; żona zaś, Bogusława latawiec, pojawia się jako córka poznańskiego polonisty, 
doktora czesława latawca, studencka koleżanka, autorka wspomnień o pisarzach lub ana-
lizowana poetka. Autobiografizm to zatem dyskretny i ściśle kontrolowany, niejako zawodo-
wo sprofilowany, ukazujący tylko te obszary życia i zachowań twórcy, które mogą stać się 
pomocne w opowieści o literaturze. 

Byłby to z pewnością jeden z „wymiarów atrakcyjności” tej książki (s. 356), stanowiącej 
autobiografię literaturoznawcy, relacjonującą osobistą wersję polskiego strukturalizmu – 
niepodręcznikową, zsubiektywizowaną i nastawioną na faktograficzny detal – gdyż, jak pod-
kreśla Balcerzan, „H i s t o r i a  b e z  i m i o n  i  f a k t ó w  t o  n i e  j e s t  h i s t o r i a” (s. 26). 
Pochwałę poezji można czytać jako opowieść o szkolnych latach przesiedlonego z Ukrainy do 
Szczecina chłopaka, który studia filologiczne rozpoczął w październiku 1956, by następnie 
zostać asystentem w Katedrze literatury polskiej i przejść kolejne szczeble kariery akademic-
kiej i pisarskiej. jest to również sugestywnie i subiektywnie nakreślona historia poznańskiej 
polonistyki końca lat pięćdziesiątych w. XX, z barwną charakterystyką sylwetek zygmunta 
Szweykowskiego, Kazimierza Bartoszyńskiego, jerzego ziomka i Stanisława Furmanika, albo 
szerzej – historia kształtowania się rodzimej, powojennej teorii literatury, relacjonowana na 
tle przemian politycznych i społecznych drugiej połowy ubiegłego stulecia. Balcerzanowi 
zależy, by oddać literaturoznawczą psychosferę tych czasów, dlatego opowiada o Klubie „Od 
nowa”, gazecie mówionej „Struktury”, poznańskim „nurcie” oraz o swych epifaniach meto-
dologicznych, koniunkturach czy konwersjach literaturoznawczych (chociażby o odejściu od 
faktografii, bibliografii i biografistyki w badaniach literackich na studiach), podróżach zawo-
dowych, przyjaźniach bądź emocjach, jakie towarzyszyły np. wydaniu Zarysu teorii literatury 
w 1962 r., które traktuje autor jako wydarzenie przełomowe w dziejach powojennej wiedzy 
o sztuce słowa. jest to bowiem w jakiejś mierze książka o „uczuciach zawodowych”2 litera-
turoznawcy, z Osobistych doktryn badawczych wysnuwa się zaś hipoteza, poparta wielokrot-
nymi przykładami, „że to więzy osobowości, psychiki, wyobraźni – silniej niż racje chwili hi-

2 O „uczuciach zawodowych” poety, skoncentrowanych na pracy warsztatowej, pisał T. p e i p e r 
(Tędy. – Nowe usta. przedm., koment., bibliografia S. j a w o r s k i. Oprac. T. p o d o s k a. Kraków 
1972, s. 359–360): „Są one nieznane laikowi, ale zawodowiec powinien odnaleźć je choćby latarką 
zazdrości. [...] dlaczegoż szczerość poetycka ma być szczerością jedynie wobec jakiegoś uczuciątka 
życiowego, a nie wobec tych wysokich uczuć, którymi gorączkuje praca poetycka. dlaczegoż jedynie 
»ja« witalne ma obowiązywać poetę, a nie przede wszystkim jego »ja« pisarskie”.
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storycznej – decydują ostatecznie o tworzeniu się szkół badawczych” (s. 354). Świadczą o tym 
znakomite portrety naukowe i osobiste zarazem, wyłaniające się (jak mówi podtytuł) z pamię-
ci i z lektury prac Michała głowińskiego, janusza Sławińskiego, Okopień-Sławińskiej, ziom-
ka, Faryny czy Bartoszyńskiego, odsłaniające kuluarową wiedzę o tym, jak rodził się i rozwi-
jał polski strukturalizm; autor omawianej publikacji pokazuje, że tożsamość metodologii 
budują nie tylko prace naukowe, ale też – i przede wszystkim – osobowości oraz ich historie. 

Recenzowaną książkę określić można pojemną formułą opowieści, mimo iż Balcerzan 
stanowczo dystansuje się od narratywizmu, definiując go jako „doktrynę, wedle której praw-
da faktów nie istnieje, a istnieje tylko prawda narracji” (s. 140). Ramą usprawiedliwiającą 
różnorodność gatunkową tekstów, ich wielostylowość i otwarcie na nieprofesjonalnego czy-
telnika będzie tu zatem szczególna „opowiadalność”, rozumiana jako pochodna narracyjnej 
osobowości autora. Balcerzan układa „ulotne drobiny chaosu” w historię poezji i polskiego 
strukturalizmu, świadomy, że gdyby „miał wszystkie wątki rozwinąć, [...] wyszłaby z tego 
powieść”; prowadzi zatem wywód „wybiórczo i tylko punktowo” (s. 55). narracyjność pojawia 
się również na prawach terminu: „t y p e m  n a r r a c y j n y m” nazywa badacz swą mamę, 
gdyż „lubiła [ona] nie tylko zdarzenia, ale i gry językowe” (s. 26), a „całe swe życie postrze-
gała jako wplecione w historię żywą, która działa się współcześnie, formowała się wraz z nią 
i w niej krążyła” (s. 27); o sobie pisze zaś – pozornie tylko parentetycznie: „w tej oto książce – 
zajmując się różnymi aspektami historii poezji oraz jej źródeł, kontekstów, powiązań – spla-
tam zdarzenia zbierane z lektury i z pamięci” (s. 27). Teksty Balcerzana rozwijają się w dy-
gresjach i autorefleksjach, ocierają o powieść akademicką czy „autobiograficzną (o)powieść 
edukacyjną” (s. 336), autor wspomina, stopniuje napięcie, czyni retardacje, pisząc zawsze 
w pierwszej osobie. nad tymi osobistymi przewagę zyskują w książce jednak konfrontowane 
ze sobą narracje „badawcze” (s. 140) i „historycznoliterackie” (s. 471), „przestronne” (s. 427) 
i „uobecniające” (s. 475), którym towarzyszy dążenie do porządkowania i spójności, zgodnie 
z nadrzędną zasadą: „chaosu ukochać się nie da” (s. 62). 

Konfrontacyjność właśnie stanowi wyrazistą cechę osobowości naukowej Balcerzana, 
jego historyczno- i krytycznoliterackie narracje rozwijają się bowiem w formule dialogu czy 
sporu. Styl czytania odbiega tu od zdepersonalizowanej wizji podmiotu strukturalistycznego, 
bezosobowo i neutralnie piszącego o literaturze: badacz wybiera język nieprzezroczysty, 
polemiczny, wartościujący, bywa, że silnie emocjonalny, niekiedy nawet kąśliwy lub auto-
ironiczny. Żywioł agoniczny dynamizuje opowieści literaturoznawcze: Balcerzan nawiązuje 
dialog z poetami i uczonymi, starymi i młodymi, nowoczesnością i ponowoczesnością; roz-
prawiając się z postmodernizmem, atakuje przy okazji „biegun Miłosza” (s. 446), antyawan-
gardzistów, dekonstrukcjonistów, feministki i genderystów; zbigniewowi Bieńkowskiemu 
dostaje się za to, że pisał o Ożogu jako gracja Traczyk (s. 216), a janowi Błońskiemu – za 
to, że „leży na wycieraczce u Miłosza” (s. 285). Balcerzanowi potrzeba przeciwnika, który 
pomaga zintensyfikować siły i uporządkować argumentację, zmusza do autorefleksji, wyło-
żenia własnego rozumienia literatury i sposobu jej badania. głównym negatywnym bohate-
rem książki jest tu dekonstrukcjonista i choć postawa to dziś raczej historyczna, a adwersarz 
okazuje się trochę ucharakteryzowany i zmanipulowany przez twórcę Pochwały poezji, 
stanowi dla niego symbol metodologicznego status quo, strategicznie niezbędny z powodów 
merytorycznych i retorycznych. Recenzowana książka przynosi bowiem strukturalistycz- 
ną i zindywidualizowaną zarazem wizję ponowoczesnej literatury, a z interpretacji i recenzji 
autorskich wyziera światopoglądowy spór, w którym rzecz idzie o życie (literaturoznawcy). 
Autobiograficzne i historycznoliterackie wątki zostają włączone w namysł nad kwestiami dla 
teorii literatury fundamentalnymi – jak literackość (poetyckość), twórca, czytelnik, tekst 
i interpretacja. pisząc o przybosiu czy Harasymowiczu, recenzując Ulicką czy Michałowskie-
go, Balcerzan stawia pytania o literaturę i jej otoczenie badawcze, o warunki i okoliczności 
jej uprawiania, o to wreszcie, po co literatura teorii, a teoria literaturze. Szczególnie atrak-
cyjny i dyskusyjny zarazem jest ów wymiar autorefleksji metodologicznej, przenikającej 
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wszystkie wypowiedzi w tej książce. Pochwała poezji to autobiografia literaturoznawcy i hi-
storycznoliterackie studium XX-wiecznej poezji, ale także summa przekonań teoretycznych 
i osobisty manifest badacza.

jako próba porządkowania doświadczeń poetyckich3, recenzowana publikacja ujmuje 
w „spójny c i ą g  f a b u l a r n y” (s. 62) interpretacje twórczości autorów, których Balcerzan 
ceni za „systemową wyrazistość ich poetyckich języków” (s. 45), poczynając od wielkich dwu-
dziestolecia (leśmian, przyboś, peiper), przez debiutujących po wojnie, jak Wirpsza, Karpowicz, 
Białoszewski, zbigniew Herbert czy Różewicz, aż po nieliczne odkrycia najnowsze, by przy-
wołać Krzysztofa Siwczyka i Konrada Wojtyłę. Uprzywilejowanym układem odniesienia staje 
się tu linia awangardy, rozumiana jako nowatorstwo, kontestacja i eksperyment językowy, 
nie będąca dla Balcerzana pojęciem tylko historycznym, ale wciąż aktualną postawą twórcy 
wobec dzieła i świata – twórcy, który ma „Rozbrajać stereotypy, łamać autotematyzmy, roz-
wiązywać konwencje”, znać tradycję i „kwestionować język swoich poprzedników” (s. 315). 

Krytyczna ocena najnowszej literatury wynika z założeń dotyczących rozumienia sztuki 
słowa oraz niezgody na jej odmienny, ponowoczesny paradygmat. Balcerzan za wzorcowy 
uznaje modernistyczny model literatury elitarnej, nowatorskiej i autonomicznej (zaangażo-
wanej w ideę)4, zarazem nie pozostawiając zbyt wiele miejsca dla innych wariantów. Włą- 
cza się także w dialog na temat granic nowoczesności jako samoświadomej formacji, starając 
się uporządkować składające się nań odmienne ideologie artystyczne. nowoczesność znaczy 
dla Balcerzana modernizm, a modernizm utożsamiony zostaje z nurtem awangardowym5, 
o rozszerzonych jednak kompetencjach i sile oddziaływania – dzięki koncepcjom nowatorstwa 
rozumianego jako „f e n o m e n  g r a d a c y j n y” (s. 308–309), występującego np. w wersji 
nostalgicznej lub umiarkowanej. nowatorstwo to dla Balcerzana wciąż aktualne „słowo-
-ekran”, na którym wyświetlane są zmienne cele sztuki: „Awangardzista współczes- 
ny musi ustawicznie kontestować” (s. 315). proces rozwojowy literatury jest zatem ciągiem 
kontestacji, a nie prób przezwyciężania kryzysu – języka i kultury – pojmowanego jako akt 
założycielski modernizmu; Balcerzan nie zgadza się na taką koncepcję modernizmu6, uzna-
jąc „kryzysowe” fatum za regułę ponadczasową. 

za reprezentatywny stan skupienia awangardy uważa badacz lingwizm, zdefiniowany 
w recenzowanej książce na przykładzie poezji lat sześćdziesiątych XX w. i skonfrontowany 
z neolingwizmem, którego poststrukturalistycznego nastawienia autor Pochwały poezji przy-
jąć nie może, zarzucając mu tekstowe zamknięcie: lingwiści tej dekady „próbowali najpierw 
sposobami bliższymi tradycji opowiedzieć własną rzeczywistość; językoznawcze orkiestracje 
odzywały się dopiero na jej tle” (s. 76); „dziś inaczej. Współcześni neolingwiści usiłują zacząć 
od języka” (s. 76, przypis 11). Opozycyjny wobec awangardowego biegun poetyckości charak-
teryzuje natomiast literatura powstająca w czasach transformacji, podporządkowana już nie 
represyjnej „przewodniej Sile”, ale prawom „Wolnego Rynku” (s. 94), reprezentowana przede 
wszystkim przez poetów „brulionu”, u których „dolegliwości życia zbiorowego ustąpiły miej-
sca indywidualnym dolegliwościom żołądkowym czy menstruacyjnym” (s. 102–103). 

przełom sygnowany jest tu skrótowo – działalnością neolingwistów, instytucją nagrody 
literackiej „nike”, przeszczepieniem myśli jacques’a derridy i Rolanda Barthes’a oraz ogólnym 
otwarciem na nie definiowaną precyzyjnie ponowoczesność, komentowaną z reguły bardzo 

3 Taki charakter ma przede wszystkim rozdział O nowatorstwie, dający się zestawić z J. S ł a w i ń-
s k i e g o  Próbą porządkowania doświadczeń (w: Teksty i teksty. Warszawa 1991).

4 zob. R. n y c z, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). „Teksty drugie” 2002, nr 4.
5 Inaczej niż w pracy W. B o l e c k i e g o Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans) (jw.).
6 zob. R. S h e p p a r d, Problematyka modernizmu europejskiego. przeł. P. W a w r z y s z k o. W zb.: 

Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. n y c z. Wyd. 2. Kraków 2004. 
– A. S k r e n d o, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.
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krytycznie. Rzadko padają nazwiska konkretnych pisarzy, jak Marcin Świetlicki i jacek dukaj, 
Balcerzan wybiórczo szuka paralel między awangardą początków XX w. a czasem po r. 1989. 
Mówiąc np. o futurystach, nawiązuje do poetów „brulionu”, wytykając im „zmęczenie patrio-
tyzmem” (s. 102) i brak idei (rozumianej jako zaangażowanie oraz odpowiedzialność artystycz-
na za całość), komentując nadmiar fizjologii (wypierającej filozofię), wulgarność języka po-
etyckiego, zerwanie z tradycją czy plagiatowość, polegającą na zapatrzeniu się w twórców 
obcojęzycznych, z pominięciem ich możliwych zbieżności z rodzimymi poprzednikami; ma się 
przy tym wrażenie, że celowo nie zauważa analogii historycznych i gestów, jakie w nowej 
sytuacji zdają się ponawiać młodzi poeci. W pewnym sensie powtarza wątpliwości krytyko-
wanego przez siebie Harasymowicza, którego spór z lingwizmem przywołuje w innym miejscu: 
„Kogo to porusza? W ostatnim tomiku Białoszewskiego możecie przeczytać wiersz o tym, że 
zatkała się muszla ustępowa. co to ma być – narodowy dramat?...” (s. 282). na pierwszy plan 
wysuwa się tym samym wzrastające poczucie obcości i niezrozumienia – „coraz mocniej się 
różnicujemy” (s. 231, przypis 8) – konfrontowane z potrzebą międzypokoleniowego i między-
doktrynalnego dialogu, którego sygnałem są drobne radości recenzenta z odnalezionego po-
czucia ciągłości i komunikacji, jak przy docenionych tekstach Siwczyka czy Wojtyły. 

Konflikt przekonań tylko umacnia zagrożony paradygmat strukturalistyczny. pyta zatem 
Balcerzan na wstępie, czym jest literackość, a zwłaszcza jej skondensowany przypadek, 
czyli poetyckość. I wielokrotnie, przy różnych okazjach, odpowiada na to pytanie, definiując 
poezję jako „domenę dziwności języka oraz niezwykłości świata” (s. 24), mowę szczególną, 
„odrębną, swoistą, urzeczoną dziwnością [...] życia” (s. 191), która „wymaga kunsztów spe-
cjalnych” (s. 36), słowem – „mój język”, „wpisany w jednostkowe doświadczenie świata” (s. 11). 
Uzgadnianie, czym jest poetyckość, nie polega tu na formułowaniu ogólnych prawidłowości, 
poszukiwaniu inwariantów czy istoty sztuki słowa7, będącej dla autora recenzowanej książ-
ki zawsze czyjąś, definiowaną na nowo i osobno dla poszczególnych bohaterów tekstów. 
Referencyjna, zależna od uprzedniej wobec niej rzeczywistości, poezja stanowi każdorazowo 
innowacyjną próbę jej wyrażenia. Modelem wzorcowym wydaje się sytuacja liryczna przybo-
sia, odzwierciedlająca emocję chwili, jednocześnie silnie zakorzeniona w codzienności języ-
ka i powołująca rzeczywistość do istnienia w słowie; negatyw zaś reprezentuje poezja zamy-
kająca się na doświadczenie świata, taka, w jakiej „pozostaje czysty rym, wybryk tekstowe-
go uniwersum, w którym prócz językowych inicjatyw nie ma nic, a osobliwie nie ma odniesień 
do rzeczywistości postrzeganej przy pomocy zmysłów, smakowanej ciałem, jego rozkoszą 
i bólem. (niektórzy w to wierzą)” (s. 303). pierwszym i najważniejszym zaś wyróżnikiem po-
ezji, realizowanym na indywidualne sposoby, pozostaje dla Balcerzana sprzecznościowość, 
rozumiana jako „wielość napięć między sprzecznymi wartościami” (s. 73).

Balcerzan kontynuuje bowiem w Pochwale poezji swoje wcześniejsze wywody teoretycz-
no- i historycznoliterackie. Wraca do strategii poetyckich, refleksji przekładoznawczej, po-
etyki odbioru, a przede wszystkim do sprzecznościowej koncepcji literatury8, pojmując tę 
ostatnią jako walkę skłóconych nowatorstw, prowadzącą do poszerzenia granic i możliwości 
sztuki słowa. To nowatorstwo właśnie, które polega „n a  n a p i ę c i u  m i ę d z y  n o s t a l g i ą 
a  i r o n i ą, p e w n o ś c i ą  p o r z ą d k u  a  z a g r o ż e n i e m  k o l e j n ą  e k s p l o z j ą, 
w i e r n o ś c i ą  w o b e c  d a w n y c h  n o r m  a  i c h  ś w i a d o m ą  a l b o  m i m o w i e d n ą 
z d r a d ą”, zostaje potraktowane jako siła napędowa poezji, ujawniając jej napięciową natu-

7 zob. ujęcie strukturalizmu według R. n y c z a  (Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. 
W zb.: Kulturowa teoria literatury. T. 2: Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. W a l a s, 
R. n y c z. Kraków 2012, s. 33).

8 Pochwała poezji jest swoistym dopełnieniem i komentarzem do wydanej w tym samym czasie 
książki E. B a l c e r z a n a  Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty (Toruń 2013), gdzie zna-
lazły się teksty teoretyczne, także dotyczące sprzecznościowej koncepcji literatury.
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rę (s. 124). Takie rozumienie jest dla autora recenzowanej książki probierzem wartości lite-
ratury i tej właśnie wrażliwości poszukuje ów autor u innych badaczy poezji; gdy zaś jeden 
z nich zdaje się nie odróżniać poezji od niepoezji, co stanowi dla Balcerzana dyskwalifiku-
jące go przewinienie, wyjaśnia on wprost: „poezja ma naturę sprzecznościową, antynomicz-
ną, i nigdy nie było inaczej w jej najdoskonalszych dziełach. Bez sprzeczności obywa się 
tylko płaska, tendencyjna rymowana propaganda” (s. 413). 

Konsekwencją tak sprofilowanej „pochwały poezji” musi być zatem dystans wobec pro-
pozycji ponowoczesności, pojmowanej przez Balcerzana jako poststrukturalizm, utożsamiany 
z dekonstrukcją jako siłą rozmontowująca na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku podstawy strukturalizmu. głównymi przeciwnikami są dla twórcy recenzowanej książki 
derrida – za podważanie dogmatu o wyrażalności sensu; oraz Barthes – za proklamację 
„śmierci autora” oraz za „erotyczną” i „kanibalistyczną” metaforykę tekstów, retorykę roz-
gwieżdżania się, plenienia i łamania (s. 192) (mimo iż Balcerzan nie przywołuje konkretnych 
tytułów, w jego polemikach słychać pogłosy takich prac jak O gramatologii, Śmierć autora czy 
S/Z). paradygmat „post-” zostaje tu oceniony całościowo, bez subtelności i wnikania w szcze-
góły, jako importowany z zachodu i programowo rezygnujący z nowatorstwa („jedyna potęga, 
w jaką wierzy [...], jest potęgą rozpadu”, s. 312), ideowego zaangażowania i aksjologii („kul-
tura rozrywki, czyli obojętności moralnej”, s. 255) oraz wieszczący „śmierć interpretacji”, 
będącą rezultatem „nieodczytania” (s. 116). Sprzeciwiając się temu wielokrotnie i gwałtownie, 
Balcerzan nie rozbudowuje z reguły swej argumentacji, dygresyjnie i w sposób podjazdowy 
podważając przede wszystkim dekonstrukcyjne „uśmiercenie autora”, nawet jeśli dzisiaj nikt 
już tej koncepcji nie broni9. Reaktywując zaś dawne spory, ponawia gest autodeklaracji, ale 
i redefinicji strukturalizmu, co – jako że czyni to osoba współtworząca polską wersję tej szko-
ły – wydaje się istotnym „wymiarem atrakcyjności” recenzowanej książki. derrida sprawia, że 
badacz jeszcze silniej opowiada się za myśleniem w kategoriach jedności sensu oraz formy 
i choć wyrazu „struktura” nie używa, nadrzędnym jego zadaniem staje się porządkowanie 
i uspójnianie znaczeń: poetyckość rozumie jako „utrwalone w słowach przeświadczenie o bez-
względnej konieczności wszystkich znaków, które pojawiły się bądź pojawią w danym wierszu” 
(s. 271). W interpretacji żąda rzetelności badawczej i źródłowej, nie godzi się na „fałsz inter-
pretacyjny” (s. 411), gani „gadatliwą dygresyjność” i „retorykę kłótliwej kokieterii” (s. 404), 
niestrudzenie poszukując reguł porządkowania: „W tym rozgardiaszu jest metoda” (s. 405). 

dekonstruowanie rozumie Balcerzan zatem nie jako formę kontynuacji krytycznej czy 
gest krytyczny przewartościowujący strukturalizm, ale jako jego rewers, radykalne zerwanie 
z nim. Wybiera tę orientację literaturoznawczą, która „traktuje literaturę jako obiekt pozna-
nia, porządkowania, wyjaśniania, przenikania do ukrytych mechanizmów sztuki”, nie tole-
rując tej, która „w literaturze pięknej dostrzega atrakcyjny materiał, niefrasobliwie eksplo-
atowany w ciągach swobodnych asocjacji i wykorzystywany dla tworzenia werbalnych, pa-
raliterackich »instalacji«” (s. 391). charakteryzując sylwetkę naukową Okopień-Sławińskiej, 
broni zagrożonych dziś, jego zdaniem, wartości, „jak dążenie do obiektywizmu, równowaga 
między syntezą a analizą, między pokorą wobec badanego materiału a odwagą głoszenia 
nowych idei metodologicznych [...]” (s. 367). Wielokrotnie upomina się o ukazywanie związ-
ku między światem tekstowym a realnym, o „pełnię obrazu komunikacji literackiej, która 
odzywa się, co prawda, w mowie, ale w mowie konfrontowanej ze światem, odnoszonej do 
świata i znaczącej na jego tle” (s. 459). Bardziej obchodzi jednak poznańskiego uczonego 
mowa poetycka, nowe, wynalazcze nazwanie pewnej emocji czy doświadczenia niż sama 
emocja i doświadczenie. zdaniem Balcerzana, świadomość języka nie oznacza również po-

9 zob. A. B i e l i k - R o b s o n, Do dekonstrukcji i z powrotem. W zb.: Polonistyka w przebudowie. 
Literaturoznawstwo, wiedza o języku, wiedza o kulturze, edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 
22–25 września 2004. Red. M. c z e r m i ń s k a  [i in.]. T. 1. Kraków 2005. 
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czucia jego przesilenia – autor Pochwały poezji sprzeciwia się twierdzeniu, że język jest 
największym wrogiem podmiotu, wychodząc z awangardowego założenia, że jeśli poeta nie 
potrafi czegoś wyrazić, próbuje pokonać ograniczenia poprzez eksperyment, nowatorstwo, 
transgresję w inne dziedziny sztuki lub mowę nieliteracką. 

Balcerzan stanowczo protestuje także przeciw zacieraniu różnic między literaturoznaw-
stwem a pokrewnymi dyscyplinami badawczymi, nie zgadza się z ideą przekraczalności 
tradycyjnych podziałów10, nazywając zwroty w teorii „s a m o b ó j c z y m i  t r a n s g r e s j a- 
m i  w i e d z y  o  l i t e r a t u r z e”, transdyscyplinarność uważa zaś za powód „rozmywania 
granic i utraty tożsamości” rodzimej nauki (s. 334). Wielokrotnie podkreśla, że o ile sztuka 
ma postać sprzecznościową, o tyle zadaniem badacza jest porządkowanie, konceptualizacja 
i sprowadzanie chaosu do ładu11. Krytycznie ocenia więc te teksty naukowe, które akcen-
tują niekonkluzywność, cząstkowość i metaforyczność sądów, a także rezygnują z weryfiko-
walności wyników interpretacji. Bibliografia, biografistyka, historia idei jako minione języki 
teorii oraz dekonstrukcja czy niesprecyzowana postnowoczesność ze swoimi potencjalnymi 
propozycjami – zostają tu stanowczo odrzucone, według autora recenzowanej książki bowiem 
jedynie strukturalizm „uzbraja” przed chaosem i bezradnością (s. 351). Umocnieniu ulega-
ją tym samym granice między literaturą a literaturoznawstwem, badacz uznaje „tedy zasad-
niczą odmienność sztuki i badań nad sztuką, nietożsamość poezji i poetologii etc., różność 
ich celów finalnych, osobność nastawień i umiejętności wykonawców, inność retoryk i ga-
tunków mowy, co nie znaczy, że rozcina je przepaść bezdenna” (s. 438).

nie znaczy to także, iż Balcerzan separuje od siebie literaturę i jej teorię – powtarza 
bowiem za Sławińskim: „Teoria literatury jest sposobem uprawiania historii literatury” 
(s. 359; dziś powiedzielibyśmy, że jest ona praktykowaniem teorii)12. Badacz broni pierw-
szeństwa literatury nad teorią, występując przeciw prymatowi instrumentarium metodolo-
gicznego i pacyfikacjom teoretycznoliterackim. pokazuje w zbliżeniach tekstowych, iż złożo-
ność i problematyczność interpretacji nie pozostaje zarezerwowana tylko dla poststruktu-
ralistycznego otwarcia. dowodzi, że strukturalizm polega na uważnym i detalicznym 
czytaniu, wydobywa ścierające się w tekście siły sygnifikacji oraz nie wyklucza twórczego 
udziału czytelnika w procesie interpretacji. Sensy bywają niepewne, niejednoznaczne i za-
leżne także od odbiorcy, co pokazują przytaczane interpretacje, np. te dotyczące metafory 
przybosia „wygnaniec ptaków” (s. 159) czy „łasicy” z własnego, młodzieńczego wiersza 
(s. 20–21). Balcerzan podkreśla, że tekst ma swego czytelnika, którego osoba, a nie wirtu-
alna instancja, jest koniecznym i ważnym elementem komunikacji literackiej, oraz broni 
pierwszeństwa strukturalizmu w odkryciu roli tego elementu; przypisując odbiorcy pewną 
wolność, dąży jednak zarazem do zmniejszenia nadmiernych swobód eksplikacyjnych, nie 
bojąc się rozstrzygać między różnymi odczytaniami. najistotniejsze, stricte nowoczesne py-
tanie zostaje bowiem utrzymane: badacz pyta, co teksty znaczą, a narzędzia teorii służą mu 
do rekonstruowania i objaśniania zawartych w nich sensów. Upomina się o rekonstrukcje 
uwzględniające doświadczenie autora, ewolucję liryki i determinujące ją okoliczności ze-
wnętrzne, czytając w rytmie biografii czy tradycji. nie ma tu zatem mowy o literaturze zagu-
bionej w formułkach strukturalizmu13 czy lekturze wyizolowanej ze wspólnoty lokalnej 
i historycznej: rozumieć poezję to dla Balcerzana sprowadzić ją do fabuły opowiedzianej przez 
badacza w imieniu poety (s. 400).

10 zob. d. B a c h m a n n - M e d i c k, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. przeł. 
K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 2012.

11 zob. p e i p e r, op. cit., s. 37: „Budowanie dzieła sztuki jest to sprowadzanie chaosu do porządku, 
zmuszanie dowolności do ładu”.

12 zob. R. n y c z, KTL – wyjaśnienia i propozycje. W zb.: Kulturowa teoria literatury, t. 2, s. 23.
13 zob. A. B u r z y ń s k a, Poststrukturalizm. W: A. B u r z y ń s k a, M. p. M a r k o w s k i, Teorie lite-

ratury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006.
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przy okazji recenzji naukowego pisarstwa Sobolewskiej postawiona zostaje teza, że 
również historycznoliterackie egzegezy stanowią pośredni wyraz osobowości i wrażliwości 
ich autora: „literaturoznawstwo, niezależnie od rodzaju i stopnia naukowości, wcale nie 
musi być dziedziną emocjonalnie pustą, obcą porywom serca, wydestylowaną z depresji 
i euforii, przeciwnie, rodzi tak samo silne – bo tak samo głęboko osobowościowe – namięt-
ności, jak twórczość artystyczna” (s. 355). Pochwałę poezji nazwać więc można również 
opowieścią o namiętnościach literaturoznawstwa, przewartościowując pogląd o neutralno-
ści, obiektywności i przezroczystej naukowości strukturalistycznego wywodu: „A może lepiej 
nie ukrywać, ale – ujawniając pracę własnej wyobraźni, intuicji, inteligencji, korzystając 
też z osobistej wiedzy o zajmujących nas twórcach [...] – kontrolować rozmaite sfery naszej 
prywatności tak, by pomagały poznaniu?” (s. 388). Ważne jest zatem to, kto teksty czyta, 
a styl kontrolowanej prywatności staje się tu zarazem „p o s t r z e g a n i e m  o c e n i a j ą c y m” 
(s. 382). Balcerzan zdaje się tym samym komentować definicje nowoczesnej nauki o litera-
turze, według których literatura to „unikalna instytucja kulturowa, samowystarczalna 
i autonomiczna”, wymagająca refleksji polegającej „na wolnej od emocji kontemplacji, 
w której szkoli się podmiot, zajmując pozycję zdystansowanego, kompetentnego obserwa-
tora i traktując dzieło jako niezależne, to znaczy odizolowane od kontekstu, pozbawione 
utylitarnych konotacji”14. 

Spór poststrukturalizmu ze strukturalizmem został tu zatem przedstawiony nie „w spo-
sób ogólnie przyjęty (przez wyznawców poststrukturalizmu)”, w jakim strukturalista to 
„strażnik ujęć systemowych, któremu grozi rola rekonstruktora »genologicznego cmentarzy-
ska«”, a poststrukturalistą jest „wizjoner »wielości tekstu«”, zakładający „jego wieczyste 
»nieposzanowanie«” (s. 395), ale z – mniej medialnej dziś – perspektywy praktykującego 
strukturalisty. Pochwała poezji stanowi obronę literackości, kategorii znaczenia i formy oraz 
interpretacji jako adekwatnego wyrażania sensu. Uświadamia także relatywizm spekulacji 
teoretycznych: jesteśmy już przyzwyczajeni do rewidowania poetyk sformułowanych poprzez 
ich konfrontację z praktyką literacką, tu jednak problem dotyczy poziomu metarefleksji – 
pojawiające się na rynku metodologicznym ujęcia strukturalizmu, czynione z perspektywy 
poststrukturalistycznej, często unieruchamiają go w stereotypowym i ujednoliconym obra-
zie, a kontekst rewidujący mogą dla tego nurtu stanowić konkretne, autorskie, osobowo-
ściowo zdeterminowane realizacje, takie jak ta edwarda Balcerzana. Strukturalizm zatem, 
przefiltrowany przez subiektywne doświadczenie poststrukturalizmu, autodefiniuje się tu 
na nowo i autoprezentuje jako aktywna, wzmacniająca szyki formacja, nastawiona na po-
lemiczną działalność i systemową autokorektę. jest recenzowana książka pochwałą sztuki 
słowa i osobowego autora, apologią nowatorstwa i poetyckości, szkołą interpretacji i prywat-
ną historią strukturalizmu, a przede wszystkim – manifestem metodologicznym poety, ba-
dacza oraz człowieka literatury, jego osobistym świadectwem literaturoznawczych namięt-
ności. parafrazując na zakończenie słowa autora – nie jestem pewna, czy Balcerzan by się 
na to zgodził, ale Pochwałę poezji czytam „w takim właśnie trybie” (s. 382).

A b s t r a c t

jOAnnA gRądzIel-WÓjcIK Adam Mickiewicz University, poznań

In THe MOde OF pOeTRY edWARd BAlceRzAn’S pOSTMOdeRn pRAISe OF  
STRUcTURAlISM

The text is a review of edward Balcerzan’s book Pochwała poezji (Praise of Poetry), a literary historical 
study of 20th century poetry, a private description of the history of polish school of structuralism, as 
well as a poet’s and a literary scholar’s methodological manifesto. Interpretations and critical opinions 

14 n y c z, KTL – wyjaśnienia i propozycje, s. 33.
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included in the publication make up a defense of innovativeness and literariness, together with apol-
ogy of art of words and the specific author, but first and foremost revive the structuralism/post-
-structuralism dispute and enter into dialogue about the borders of modernity. 

TOMASz WÓjcIK Uniwersytet Warszawski

nOWOczeSnOŚĆ I WYgnAnIe

p i e r r e  p i o t r  B i l o s, eXIl eT MOdeRnITÉ. VeRS Une lITTÉRATURe À l’ÉcHelle 
dU MOnde: gOMBROWIcz, HeRlIng, MIlOSz. paris 2012. classiques garnier, ss. 402. 
„littérature, Histoire, politique”.

Horyzont książki piotra Biłosa Exil et modernité wyznaczają dwa użyte w jej tytule pojęcia. 
pierwsze z nich wymaga krótkiego komentarza lingwistyczno-semantycznego. Wielki słownik 
francusko-polski (t. 1. Warszawa 1983, s. 646) dla słowa „exil” nie podaje żadnych innych 
znaczeń jak tylko wygnanie’, a jako jego synonimy wymienia terminy takie, jak „bannisse-
ment”, „expatriation”, „séparation”. Wprawdzie język francuski zna wyraz „émigration”, ale 
autor omawianej rozprawy nie zdecydował się umieścić go w jej tytule. Trudno szerzej do-
ciekać, jaka jest uwarunkowana kulturowo semantyka określeń „exil” i „émigration” oraz 
w jaki sposób „usłyszy” i zrozumie je francuski czytelnik. Intencja piotra Biłosa wydaje się 
natomiast przejrzysta: już tytułowa formuła książki ma zapowiadać, że jej bohaterami będą 
wygnańcy, banici czy – jak nazwał ich zbigniew Herbert w wierszu Dlaczego klasycy – właś- 
nie „exulowie”. A zatem emigranci nie dobrowolni, lecz tacy, których biografie zostały okre-
ślone przez realia i okoliczności historyczne.

zatrzymałem się nad tym lingwistycznym szczegółem, ponieważ nie jest on bez znacze-
nia. emigracyjny (czy raczej wygnańczy) los trzech bohaterów książki – Witolda gombrowi-
cza, gustawa Herlinga-grudzińskiego, czesława Miłosza – był oczywiście w jakiejś mierze, 
a może nawet całkowicie konsekwencją dokonanych przez nich wyborów. Tytuł książki 
uświadamia jednak jej francuskiemu czytelnikowi, że za tymi wyborami kryły się w każdym 
przypadku przymusy historii, jej determinująca indywidualne biografie przemoc. A zatem 
doświadczenie przez ostatnie dwa stulecia doskonale oswojone i przemyślane przez kulturę 
polską, ale znacznie słabiej występujące w kulturze francuskiej czy wręcz, ujmując rzecz 
upraszczająco, jej nie znane. W tym sensie lektura studium Biłosa – tak przynajmniej ją 
sobie wyobrażam – będzie dla francuskiego czytelnika spotkaniem z Innym: z doświadczeniem 
zasadniczo odmiennym i egzotycznym.

Można jednak powiedzieć jeszcze inaczej: ta książka jest stanowczym upomnieniem się 
o tego rodzaju doświadczenie. na taką intencję autora jednoznacznie wskazuje fragment jej 
podtytułu: Vers une littérature à l’échelle du monde. Mówiąc najkrócej, podstawowa teza 
(i konkluzja) jest taka, że doświadczenie pozornie lokalne okazuje się ostatecznie doświad-
czeniem jak najbardziej uniwersalnym. I znowu trzeba przypomnieć kulturowe uwarunko-
wania towarzyszące „francuskiej” lekturze książki. A uwarunkowania te są takie, że w pierw-
szym odruchu francuski czytelnik może spodziewać się narracji o światach i postaciach dla 
niego (wciąż) odległych: opowieści o trzech XX-wiecznych pisarzach pochodzących z europy 
Środkowej, o trzech wygnańcach – właśnie tego słowa („exilés”) konsekwentnie używa Biłos 
– z jednego z krajów środkowoeuropejskich.

Tymczasem zamysł autora jest taki, jaki wyraża podtytuł studium i otwierająca je przed-
mowa. gombrowicz, Herling-grudziński i Miłosz – choć pozostają pisarzami głęboko polski-
mi, uwikłanymi w polską historię i specyficznie polskie doświadczenie historyczne (co Biłos 
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wielokrotnie podkreśla) – są równocześnie pisarzami w pełni uniwersalnymi. nie tyle zatem 
europejskimi czy tym bardziej środkowoeuropejskimi, ile (by odwołać się do podtytułu książ-
ki) „światowymi”. Tzn. takimi, których twórczość – choć wynika z ich szczególnych, niejed-
nokrotnie najgłębiej prywatnych doświadczeń biograficznych – jest pomyślana (w znaczeniu 
pewnego projektu pisarskiego) jako twórczość uniwersalna. I projekt ten, jak przekonująco 
udowadnia Biłos, wszystkim trzem pisarzom udaje się w różny sposób zrealizować. 

chcąc potwierdzić należne im miejsce w literaturze europejskiej (światowej), autor gro-
madzi i przedstawia rozległą argumentację, która to miejsce rzeczywiście uzasadnia. Reali-
zacji takiego zamierzenia służy narracja odznaczająca się przejrzystą konstrukcją, którą 
wyznacza porządek problemów, a nie portretów trzech uwzględnionych pisarzy. jaka jest ta 
argumentacja? jaki jest porządek jej prezentacji?

Książkę Biłosa otwiera przedmowa, która jest poświęcona ogólnej refleksji nad pojęcia-
mi wygnania i ojczyzny. dalej następują trzy zasadnicze części, zamknięte fragmentem 
podsumowującym całość. przedmiot części pierwszej stanowi próba wyprowadzenia różnych 
koncepcji wygnania z podstawowych założeń pisarstwa trzech autorów. W części drugiej 
Biłos rozważa wybór emigracji jako gest odmowy i wyraz polemicznej dyskusji ze światem. 
Wreszcie część trzecia odsłania – by tak rzec – konstruktywne rezultaty, walory i pożytki 
doświadczenia wygnania.

Taki, konsekwentnie problemowy, układ książki pozwala czytelnikowi rozpoznać zna-
czenie tego doświadczenia dla i w twórczości trzech pisarzy. jak trafnie dowodzi Biłos, w ich 
biografiach literackich nie jest to jedno z wielu doświadczeń, lecz, odwrotnie, doświadczenie 
konstytutywne i totalne (nie chodzi przy tym – czy nie chodzi wyłącznie – o jego długotrwa-
łość). Tzn. takie, które jest niejako „wcześniej” ugruntowane w światopoglądzie bohaterów 
książki (część pierwsza), metonimicznie wyraża ich postawę wobec świata (część druga) 
i umożliwia istotne pogłębienie czy poszerzenie horyzontu ich twórczości (część trzecia).

W ten sposób studium Biłosa przekreśla myślenie o wygnaniu jako rodzaju skazania 
na pewien biograficzny i pisarski los, uniemożliwia traktowanie tego doświadczenia w me-
chanicznie czy linearnie pojmowanych kategoriach przyczyn i skutków. Wprost przeciwnie, 
ujawnia całą jego złożoną dynamikę i dialektykę, jego uprzednie zapowiedzi (trzej pisarze 
byli w różnym sensie wygnańcami, zanim znaleźli się na emigracji) oraz kreacyjną moc (wy- 
gnanie pozwoliło im w istotny sposób określić się wobec świata i w pełni urzeczywistnić, czy 
raczej rozwinąć, ich projekty światopoglądowe). parafrazując tytuł poświęconego lubece 
eseju Thomasa Manna, można powiedzieć, że wygnanie okazało się dla nich nie dotkliwym 
incydentem, lecz „duchową formą” życia – i twórczości. co naturalnie w żadnej mierze nie 
pomniejsza wysokiej ceny, jaką musieli – każdy inaczej – zapłacić za związane z nim dotkli-
wości.

z poszczególnych analiz dzieł gombrowicza, Herlinga-grudzińskiego i Miłosza wyłania-
ją się ostatecznie osobne, a zarazem jakoś wspólne projekty pisarskie. Wspólne w tym 
sensie, jaki zapowiada – ponownie powracam do tytułu studium – użyty w nim termin „mo-
dernité”. Książka Biłosa nie jest przy tym książką teoretyczną. Kluczowe dla niej pojęcie 
nowoczesności nie zostaje szerzej – teoretycznie – rozwinięte (autor poświęca mu kilka uwag 
w przedmowie). jest jednak kluczowe w tym znaczeniu, że właśnie w jego perspektywie 
autor dowodzi uniwersalności rozważanych dzieł pisarskich. emigracyjne doświadczenie 
gombrowicza, Herlinga-grudzińskiego i Miłosza okazuje się w jego interpretacji figurą fun-
damentalnego doświadczenia nowoczesności: wykorzenienia, obcości, wyobcowania. Wy-
gnańczy los trzech pisarzy wyraża i streszcza kondycję człowieka epoki nowoczesnej: nie 
tylko wyobcowanego ze świata, ale również obcego samemu sobie. W tym sensie ich twórczość 
jest głęboko i wzorcowo nowoczesna, tzn. – uniwersalna.

zadanie, którego podjął się Biłos – zadanie, należy dodać, niełatwe ze względu na roz-
ległość i wagę analizowanych dzieł – zostało zatem wykonane. Oczywiście, dla polskich 
badaczy pisarstwa gombrowicza, Herlinga-grudzińskiego czy Miłosza lektura omawianego 
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studium będzie w wielu fragmentach raczej powtórzeniem i uporządkowaniem kwestii już 
znanych (choćby – tak koniecznym dla francuskiego czytelnika – faktograficznym przypo-
mnieniem dróg ich biografii). Ale przecież nie do nich czy nie przede wszystkim do nich jest 
adresowana ta książka.

Francuski czytelnik, jej właściwy adresat, zostanie bez wątpienia przekonany, że do-
świadczenie wygnania utrwalone w tych trzech dziełach pisarskich może być rozumiane jako 
– powtórzę – figura ogólnie pojmowanego doświadczenia nowoczesności. I że w tym znacze-
niu zostało ono konsekwentnie i skutecznie zuniwersalizowane. Można także założyć (mówiąc 
obrazowo), że czytelnik ten inaczej spojrzy na mapę europy. jeden z bohaterów studium 
Biłosa – czesław Miłosz – powrócił w późnym wierszu Odczyt do doświadczeń swojego sty-
pendialnego pobytu w paryżu. I w konwencji liryki roli przedstawił siebie jako „studenta”, 
który przybył do Francji z „krain nazwanych nigdzie”. Tymczasem w świetle omawianej 
książki okazuje się, że to „nigdzie” nie tylko istnieje, ale znajduje się w centrum XX-wiecznej 
europy, a namysł nad jego pozornie peryferyjną (z punktu widzenia tzw. zachodu) historią 
pozwala rozpoznać najistotniejsze właściwości nowoczesnej duchowości europejskiej. co jest 
z kolei impulsem inspirującym do rozważań nad zagadnieniem relacji prowincja–centrum 
w dobie nowoczesności. Relacji tak złożonych i niejednoznacznych, że kwestionują prawo-
mocność tych pojęć i zasadność określonego przez nie podziału.

natomiast czytelnik polski otrzyma (dodatkowo) interesującą propozycję nowej konfi-
guracji wybitnych pisarzy XX wieku. Formułę, już dość zbanalizowaną lub może nawet 
wyczerpaną, „trzech muszkieterów (międzywojennej awangardy)”: Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, Brunona Schulza, Witolda gombrowicza, można po lekturze tej książki uzu-
pełnić czy zastąpić analogiczną formułą – by tak rzec – „nowych trzech muszkieterów (po-
wojennej emigracji)”. Oczywiście, doświadczenie wygnania było udziałem wielu innych 
XX-wiecznych pisarzy polskich i doczekało się w ich twórczości pogłębionej refleksji. W tym 
miejscu można by wymienić chociażby jerzego Stempowskiego, józefa Wittlina czy Andrze-
ja Bobkowskiego, skądinąd marginalnie obecnych w recenzowanym studium. Wittlina 
przywołałem z myślą o jego eseju Blaski i nędze wygnania. z książki piotra Biłosa wyłania 
się bowiem rozpoznany w trzech wersjach projekt nowoczesnej literatury polskiej, w którym 
– odwołuję się do tytułu tego eseju – subiektywne, osobiste, prywatne „nędze” wygnania 
zamieniły się w „blaski” jego poznawczej, intelektualnej, uniwersalizującej problematyzacji.

A b s t r a c t

TOMASz WÓjcIK University of Warsaw

MOdeRnITY And eXIle

The review discusses pierre piotr Bilos’ book on the experience of exile established in the pieces by 
Witold gombrowicz, gustaw Herling-grudziński, and czesław Miłosz. The author treats this experience 
as a figure of modernity, which allows to formulate a thesis about the universality of the considered 
literary works that gives them a european (global) dimension. 
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AnnA MARTA dWORAK Uniwersytet Rzeszowski 

geOgRAFiA – nAUKA czy OpOWieŚĆ?

y i - F u  T u a n, ROMAnTic geOgRAphy. in SeARch OF The SUbliMe lAndScApe. 
Madison, Wis., 2013. University of Wisconsin press, ss. X, 206, 2 nlb. 

poszukiwanie jest sercem opowieści, ale tylko wtedy, jeśli coś 
jest tego naprawdę godne1 [s. 167].

badania literaturoznawcze coraz częściej mają charakter interdyscyplinarny. niekoniecznie 
ograniczają się jedynie do innych nauk humanistycznych, ale zaczynają wybiegać także poza 
ich zakres. przykładem tego są studia związane z przestrzenią, które nierzadko oprócz stan-
dardowej wiedzy humanistycznej wymagają również sprawnego poruszania się w obszarze 
nauk przyrodniczych. Kategoria przestrzeni wielokrotnie poddawana była już refleksji lite-
raturoznawczej, filozoficznej czy antropologicznej, czego wyrazem są poświęcone temu pro-
blemowi publikacje teoretyczne2. W badaniach ukierunkowanych na analizę konkretnej 
przestrzeni lub określonego jej typu równie przydatne i wartościowe mogą okazać się też 
prace geograficzne. To „zadłużenie” nie pozostaje wszakże jednostronne. Także nauki geo-
graficzne korzystają bowiem z dokonań humanistów. jedną z książek, które całkiem sporo 
czerpią ze źródeł kulturowych i literackich pomimo odmienności swojej dziedziny, jest naj-
nowsze dzieło yi-Fu Tuana: Romantic Geography. In Search of the Sublime Landscape. 

Tytuł brzmi nieco zaskakująco i wywołuje sprzeczne konotacje. Określenie „romantic”, 
czyli „romantyczny”, stosowane jest zwykle w niektórych dziedzinach humanistyki (takich 
jak wiedza o literaturze, kulturoznawstwo, historia sztuki czy muzykologia). Tymczasem 
geografia należy do nauk przyrodniczych. Wyróżnia się geografię fizyczną, polityczną, spo-
łeczną, regionalną, a ostatnio nawet humanistyczną, ale czy również „romantyczną”? jeśli 
formę romansu może przybrać narracja o historii, to czy odnosi się to także do wiedzy geo-
graficznej? W swoich założeniach książka Tuana ma stanowić twierdzącą odpowiedź na tak 
właśnie postawione pytania. Autor już na początku rozważań jasno określa swoje stanowi-
sko  – według niego geografia może być równie pasjonująca i napisana z polotem literackim 
jak opowieść historyczna, choć w nowoczesnych badaniach naukowych utrwalił się zgoła 
odmienny stereotyp: „historia wojny secesyjnej obfituje w osobiste i dramatyczne wycieczki, 
które stanowią serce romansu. geografia wojny secesyjnej, przeciwnie, może być pouczają-
ca i użyteczna, ale nie jest ekscytująca” (s. 4)..

yi-Fu Tuan dostrzega liczne wątpliwości, a nawet sprzeczności, jakie może wywoływać 
takie myślenie. geografia to nauka konieczna do życia. jej elementarna znajomość potrzeb-
na jest niemal na każdym kroku. przeczy to pojmowaniu geografii jedynie jako przeżycia nie 
związanego z utylitarnym celem. poza tym geografia, w przeciwieństwie do historii, opowia-
da głównie o normalnym, a więc nieszczególnie zajmującym życiu (s. 5, 6). Tymczasem, jak 
autor zauważa, „romantyczność” wiąże się ze sprzeciwem wobec zwyczajności. pojęcia ro-
mantic i geography mogą więc wydawać się sobie obce. Rozwianie tych wątpliwości i ukaza-
nie na licznych przykładach, na czym polega „romantyczność geografii”, to właśnie zadanie, 
jakie postawił przez sobą Tuan.

1 „Quest is at the heart of romance, but only if it is after something truly worthy”.
2 zob. Przestrzeń i literatura. Red. M. g ł o w i ń s k i, A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a. Wrocław 1978. 

– Miejsce rzeczywiste, miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury. 
Red. M. K i t o w s k a - Ł y s i a k, e. W o l i c k a. lublin 1999. – h. b u c z y ń s k a - g a r e w i c z, 
Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków 2006. – Przestrzeń w kul-
turze i literaturze. Red. e. b o r k o w s k a. Katowice 2006.
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zanim jednak przejdę do dalszego omówienia książki, kilka słów chciałabym poświęcić 
jej autorowi – wytrawnemu specjaliście w dziedzinie geografii humanistycznej, który uwa-
żany jest za jednego z prekursorów tego nurtu badawczego, a także za twórcę terminu 
„humanistic geography”.  Yi-Fu Tuan, urodzony w 1930 roku, pochodzi z chin i tam odbie-
rał swoje pierwsze nauki. Wykształcenie wyższe zdobywał jednak już na zachodnich uniwer-
sytetach: University of Oxford oraz University of california w Berkeley. jako wykładowca 
pracował na Indiana University, University of new Mexico, University of Toronto, Universi-
ty of Minnesota. Yi-Fu Tuan, obecnie emerytowany profesor University of Wisconsin-Madi-
son, w trakcie swojej kariery naukowej wydał 22 książki, z których najważniejsze to: Topo-
philia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values (englewood cliffs 1974), 
Space and Place: The Perspective of Experience (Minneapolis 1977; polski przekład: Przestrzeń 
i miejsce. 1987), Morality and Imagination: Paradoxes of Progress (Madison 1989), Humanist 
Geography: An Individual’s Search for Meaning (Staunton 2012), a także wydana kilkanaście 
lat temu książka autobiograficzna Who am I? (Madison 1999). Oprócz tego Yi-Fu Tuan jest 
autorem wielu artykułów publikowanych w książkach zbiorowych oraz cenionych czasopis- 
mach naukowych, takich jak: „Annals of the Association of American geographers” czy 
„geographical Review”. prace Tuana tłumaczone były na wiele języków obcych: chiński, 
niemiecki, włoski, japoński, portugalski, hiszpański i szwedzki. 

W polsce Yi-Fu Tuana znamy głównie jako autora jednej książki – zatytułowanej Prze-
strzeń i miejsce3, której zasadniczym tematem jest to, w jaki sposób człowiek dokonuje 
oswojenia otaczającego go świata i jakimi mechanizmami wyobraźniowymi to oswajanie się 
rządzi. Tuan rozróżnia tam również obydwa tytułowe pojęcia – przestrzenią nazywając to, 
co wielkie, otwarte, niepoznane, abstrakcyjne, natomiast miejscem to, co zostało już do-
świadczone, poznane i obdarzone wartościami4. zawarte w tej książce tezy, które w dużej 
mierze wynikają z założeń geografii humanistycznej, na trwałe wpłynęły na sposób, w jaki 
dziś pisze się o przestrzeni i miejscu, także w opracowaniach o charakterze literaturoznaw-
czym. Można więc teraz postawić zasadnicze pytanie: czy również Romantic Geography ma 
szansę tak silnie zaznaczyć się i w naukach geograficznych, i humanistycznych? 

Refleksję nad najnowszą pracą Yi-Fu Tuana warto rozpocząć od określenia jej charakteru. 
nawet pobieżna lektura pokazuje bowiem, że nie mamy do czynienia ze zwykłą książką 
naukową. niewiele można znaleźć tu odniesień do fachowej literatury, warstwa przypisów 
jest bardzo ograniczona, także słownictwo, którym posługuje się autor, daleko odbiega od 
typowo naukowego żargonu. Wszystko to sprawia, że swoją formą Romantic Geography 
zbliża się do eseju. Tym samym odmienna jest od wcześniejszych publikacji Tuana, chociaż-

3 Y i - F u  T u a n, Przestrzeń i miejsce. przeł. A. M o r a w i ń s k a. Wstęp K. W o j c i e c h o w s k i. 
Warszawa 1987. Książka Space and Place została wyróżniona przez redaktorów tomu Key Texts in 
Human Geography (ed. ph. H u b b a r d, R. K i t c h i n, G. V a l e n t i n e. london 2008) jako jeden 
spośród 26 kluczowych dla tej dziedziny geografii tekstów (obok prac takich, jak: The Geographical 
Tradition d. n. livingstone’a, Feminism and Geography g. Rose czy Geographical Imaginations 
d. gregory’ego). 

4 na znaczenie dokonanego przez Tuana zdefiniowania miejsca i przestrzeni, a także na popularność 
i istotną rolę książki Place and Space zwracał uwagę jeden z uczniów Tuana – T. c r e s s w e l l 
(Space and Place á1977ñ: Yi-Fu Tuan. W zb.: Key Texts in Human Geography, s. 56): „Stworzone 
przez Tuana rozróżnienie pomiędzy przestrzenią a miejscem stało się oczywistą dystynkcją w geo-
grafii humanistycznej początku lat osiemdziesiątych. Tego rozróżnienia, bardziej lub mniej zbliżonego 
do formy sugerowanej przez Tuana, wciąż naucza się studentów w całym anglojęzycznym świecie. 
Kategorie przestrzeni i miejsca są ciągle w powszechnym użyciu, często cytowane jako fundamen-
talne ujęcie zagadnienia przestrzeni i respektowane na terenie wielu dyscyplin naukowych, a także 
poza środowiskiem akademickim”.
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by od wspomnianej publikacji Przestrzeń i miejsce. Różnicę widać już nawet w szacie gra-
ficznej recenzowanej książki – wcześniejsze jego prace ilustrowane były skomplikowanymi 
schematami obrazującymi omawiane w tekście tezy naukowe, natomiast Romantic Geogra-
phy uzupełniona została reprodukcjami obrazów przedstawiających opisywane krajobrazy. 
Swój charakter książka zawdzięcza jednak nie tylko formie, ale również założeniom geogra-
fii humanistycznej5. Ten zapoczątkowany m.in. przez Tuana nurt badań geograficznych 
przedmiotem swojego zainteresowania uczynił głównie człowieka, i to nie jedynie jako istotę 
biologiczną i społeczną, ale przede wszystkim kulturową.

zgodnie ze wskazaniami geografii humanistycznej próżno też szukać w Romantic Geo-
graphy geograficznych danych, statystyk, tabel. Bardziej niż świat liczb i zestawień zajmu-
je Tuana świat wartości i znaków. nie interesuje go również dokładne, zgodne z metodą 
naukową, opisanie przestrzeni, ale raczej to, jak ta przestrzeń jest interpretowana i pojmo-
wana przez ludzi reprezentujących różne kultury i epoki. praca traktuje więc nie tyle o samych 
krajobrazach, ile o związanych z nimi wyobrażeniach, sposobach ich wartościowania, nada-
wania im znaczeń, co wydaje się bardziej domeną humanistyki niż geografii. To książka, 
która, traktując o różnych typach krajobrazu, jednocześnie jeszcze więcej mówi o samym 
człowieku. On bowiem jest podmiotem, który dokonuje oglądu i poznania świata. 

powróćmy jeszcze do tytułowego określenia „romantic geography”, gdyż ono również 
wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. U humanistów od razu wywołuje skojarzenia z epoką 
romantyzmu jako okresem, w którym geografia w sposób szczególny wkraczała do literatu-
ry oraz sztuki. Takie utożsamienie „romantic geography” jedynie z romantyzmem byłoby 
w kontekście rozważań Tuana rażącym błędem, gdyż nie jest ona zależna od epok i prądów 
literackich. Tuan interpretuje „romantic geography” według co najmniej dwóch kluczy. 
pierwsze znaczenie tego terminu, z perspektywy literaturoznawcy najistotniejsze, to o p o -
w i e ś ć  g e o g r a f i c z n a. Autor książki często posługuje się angielskim słowem „romance”. 
Może ono być pojmowane zarówno jako jedno z podstawowych źródeł powieści, ale także 
jako osobny jej gatunek, przeciwstawiany powieści realistycznej (novel) i charakteryzujący 
się wyraźną poetyckością lub epickością6. Według drugiego rozumienia autor Romantic 
Geography ma na myśli g e o g r a f i ę, k t ó r a  j e s t  b e z i n t e r e s o w n a, n a s t a w i o n a 
n a  p r z y g o d ę, p r z e ż y w a n i e, p o z n a n i e, nie zaś na osiągnięcie wymiernych korzyści. 
W rozważaniach Tuana konsekwentnie za „romantyczną” uchodzi geografia, która jest po-

5 geografia humanistyczna jest dość młodym nurtem badań o charakterze interdyscyplinarnym, 
swój największy rozkwit przeżywała w latach siedemdziesiątych XX wieku. Według jej założeń 
w kształtowaniu przestrzeni większą rolę niż czynniki fizyczne odgrywają czynniki kulturowe. Stąd 
do badań nad przestrzenią włącza się także dokonania takich dyscyplin, jak filozofia, antropologia 
kulturowa, literaturoznawstwo, językoznawstwo, socjologia, psychologia, architektura krajobrazu. 
genezy geografii humanistycznej należy dopatrywać się w spostrzeżeniu, iż badania geograficzne 
oddaliły się od człowieka i przybrały charakter ściśle naukowy. c r e s s w e l l  (op. cit., s. 43) zauważa, 
że na dekadę przed publikacją oryginalnej wersji Przestrzeni i miejsca Tuana można było dostrzec, 
iż „human geography” (geografia społeczno-ekonomiczna) straciła swoje zainteresowanie człowiekiem 
jako takim i zajmowała się nim tylko jako przedmiotem w świecie. geografia humanistyczna 
dokonała wszakże swoistego powrotu do źródeł i obiektem swojego największego zainteresowania 
znów uczyniła człowieka. co bardzo istotne, nie był on tu traktowany jedynie jako istota biologicz-
na i społeczna, ale jako równie istotne postrzegano także takie sfery jego istnienia, jak świat wartości 
czy uczuć. zob. też Geografia humanistyczna. Hasło w: A. c z e r n y, M. c z e r n y, Geografia. En-
cyklopedia szkolna. Warszawa 2006, s. 105. – Geografia humanistyczna. Hasło w: Słownik pojęć 
geograficznych. Red. A. K o s t r z e w s k i. T. 1. poznań 2001, s. 120. – Encyclopedia of Human 
Geography. ed. B. W a r f. Thousand Oaks, calif., 2006.

6 zob. W. O s t r o w s k i, Romans II. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. G a z-
d a, S. T y n e c k a - M a k o w s k a. Kraków 2006.
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zbawiona konkretnych, utylitarnych, ekonomicznych czy nawet naukowych celów, a więc 
pozostająca niejako w relacji buntu do normalnego, przeciętnego życia, sama w sobie będą-
ca celem i przygodą. Łatwo daje się dostrzec, że oba sposoby pojmowania „romantic geogra-
phy” w znacznej mierze się na siebie nakładają i stanowią spójną całość. 

z literaturoznawczej perspektywy szczególnie intrygujący wydaje się pomysł geograficz-
nej opowieści. przywodzi to na myśl uznane już w świecie nauki, a zaproponowane przez 
Haydena White’a, rozumienie historii w kategoriach opowieści. W przypadku historii istotne 
było głównie dostrzeżenie, że jest ona dostępna tylko przez opowieść, która rządzi się takimi 
samymi prawami jak literatura. czy podobnie rzecz się ma z geografią? nie do końca. geo-
grafia z całą pewnością jest bardziej dostępna; właściwie każdy, kto chce, może zobaczyć 
wybrane miejsca i przestrzenie – choć dotarcie do niektórych z nich wydaje się utrudnione, 
nie jest przecież niemożliwe. Yi-Fu Tuanowi nie chodzi więc o wiarygodność geograficznych 
opowieści, ale raczej o poetycki sposób pisania geografii, uczynienie z niej nie tylko przed-
miotu nauki, lecz także sztuki. Autor nie konstruuje głębokich teoretycznych rozważań – 
wszak książka, jak już zauważyłam, sprawia wrażenie raczej eseju niż naukowej rozprawy 
– zastanawia się jednak Tuan nad zaletami i wadami geograficznych opowieści. zestawia też 
ze sobą dwa spojrzenia na naturę, przestrzeń geograficzną – perspektywę geografa-naukow-
ca oraz punkt widzenia literata, który nazywa spojrzeniem romantyka. dla pierwszego 
bardziej liczą się szczegółowe fakty niż doznawane przeżycia lub piękno odkrywanego świa-
ta. Krótko mówiąc, preferuje on mało romantyczne, za to namacalne, użyteczne, pozbawio-
ne „poetyckości” kwestie. do zalet drugiego ujęcia Tuan zalicza zaś: kierujące dawnymi 
geografami poczucie swobody i nieskrępowanie regułami wytyczonymi przez ścisłe programy, 
a także bardziej literackie podejście. za wadę spojrzenia romantyka uważa natomiast więk-
szą podatność na błędy, która wynikała po części z tego, że autorami nie byli profesjonalni 
geografowie ani naukowcy, lecz raczej amatorzy (s. 171). pomimo tej niedoskonałości ro-
mantyczną geografię Yi-Fu Tuan uznaje za pożyteczną w badaniach naukowych. Sądzi, że 
bez niej istnieje niebezpieczeństwo przesadnego zamknięcia całej dyscypliny w wąskich 
ramach encyklopedii i zbytniego jej uteoretyzowania. „Romantyczne, transcendentalne źró-
dło wglądu” uważa za konieczne dla utrzymania tej dziedziny nauki na właściwym torze 
(s. 177). 

Spostrzeżenia Tuana dotyczące opowieści geograficznej wydają się interesujące, choć 
miejscami dość powierzchowne. Trzeba też uświadomić sobie, że na problem spogląda on 
z perspektywy geografa. Tymczasem kwestia ta wymagałaby również pogłębionej analizy 
literaturoznawczej i może nieco ściślejszego zdefiniowania opowieści geograficznej. zagad-
nienie to byłoby szczególnie istotne w perspektywie rozwijających się badań z zakresu geo-
poetyki7. Można odnieść wrażenie, że geopoetyka jest reakcją literaturoznawstwa na wyzwa-
nie rzucone przez geografię humanistyczną. na taką literaturoznawczą odpowiedź czeka też 
konkretna kwestia „opowieści geograficznej”. 

geograficzne i przestrzenne zainteresowania nie były wszakże obce humanistom jeszcze 
przed rozwojem geopoetyki. jednym z lepiej przebadanych problemów są kategorie i meta-
fory przestrzenne. Ich znaczenie dostrzegali m.in. jurij Łotman czy Michał głowiński. W po-
święconym tej tematyce artykule ostatni z nich stwierdzał, że „symboliczne porządkowa- 

7 zob. K. W h i t e: Poeta kosmograf. Wybór, oprac., przekł. K. B r a k o n i e c k i.  Olsztyn 2010; 
Zarys geopoetyki. przeł. A. c z a r n a c k a. „Białostockie Studia literaturoznawcze” 2011, nr 2; 
Geopoetyki. Wybór, oprac., przekł. K. B r a k o n i e c k i. Olsztyn 2014. – E. R y b i c k a: Geopoety-
ka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć. „Białostockie Studia literaturoznaw-
cze” 2011, nr 2; Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. 
Kraków 2014. – Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Red. E. K o n o ń c z u k, E. S i d o r u k.  
Białystok 2012. – A. K r o n e n b e r g, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Wyd. 2, uzup. 
Łódź 2015.

III.indd   236 2016-03-12   16:29:55



Recenzje I pRzeglądY 237

nie przestrzeni dokonuje się już w sferze języka”8. Równocześnie dostrzegał też, że „w meta-
forach przestrzennych odciska się […] całokształt […] kultury”9. podążając za tą ideą, hu-
maniści często zwracali również uwagę na kulturowe interpretacje krajobrazów (tak jak 
miało to miejsce np. w książce jacka Woźniakowskiego Góry niewzruszone. O różnych wy-
obrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej áKraków 1995ñ).

Tym razem takie ujęcie problemu zainspirowało jednak geografa. Yi-Fu Tuan już w pierw-
szym rozdziale swojej pracy, który został poświęcony spolaryzowanym wartościom (Polarized 
Values), udowadnia, że przestrzeń geograficzna wyraźnie jest związana z przestrzenią kul-
turową. Kultura i wytworzone przez nią znaki wpływają na to, jak postrzega się i interpre-
tuje świat dokoła siebie. Ta zależność dotyczy także krajobrazów naturalnych, wolnych od 
zmian dokonywanych ludzką ręką. pomimo iż nie zostały fizycznie przekształcone, to jednak 
człowiek nadaje im sens, buduje w sobie ich obraz. Można w tym miejscu powtórzyć za 
Łotmanem: „w s z y s t k i e  otaczające nas rzeczy są nie tylko elementem praksis w ogóle, ale 
są również częścią praktyki społecznej, stają się jak gdyby kwintesencją relacji pomiędzy 
ludźmi i w tej funkcji mogą nabierać symbolicznego charakteru”10. nie inaczej jest ze znaj-
dującymi się dookoła nas elementami natury, krajobrazu, które przez człowieka także zo-
stały wpisane w przestrzeń społeczną i kulturową. Tuan dobrze dostrzega tę prawidłowość 
i ilustruje licznymi przykładami, z tym że znaki natury ukazują już nie tylko relacje pomię-
dzy ludźmi, lecz szerzej: relacje człowieka ze światem i naturą. W tym sensie góra przestaje 
być obiektem jedynie wznoszącym się nad powierzchnię morza. jest też symbolem spotkania 
człowieka z Bogiem, ale w innej interpretacji równie dobrze może oznaczać coś zupełnie 
przeciwnego, np. być znakiem rysy na idealności świata, krajobrazu, który byłby efektem 
grzechu pierworodnego. W kontekście wspomnianych już badań prowadzonych przez języ-
koznawców, semiotyków, literaturoznawców itd., większość z poczynionych tu przez Tuana 
spostrzeżeń (choć interesująca) nie wydaje się specjalnie oryginalna. nie oryginalność po-
szczególnych myśli była jednak celem autora, ale objaśnienie głównej idei „romantic geogra-
phy”. Wydaje się, że to udało się Tuanowi osiągnąć.

nie każdy rodzaj geografii, nie każdy typ krajobrazu może uchodzić za romantyczny, 
stąd też nie każdy staje się przedmiotem refleksji Tuana. jak słusznie zauważa autor: „ro-
mantyczna wyobraźnia sprzyja raczej zjawiskom, które są bardzo duże lub bardzo małe niż 
średnich rozmiarów. co więcej, romantyczna wyobraźnia z chęcią przeskakuje z jednej 
skrajności do następnej” (s. 129). za „romantyczne” uznaje się więc krajobrazy nacechowa-
ne ekstremalnościami, a do takich właśnie należą: pustynia, las, lodowiec, ocean czy góry, 
i to one stały się tematem rozważań (Earth and Its Natural Environments). Kontrowersje może 
wzbudzać włączenie do tego zestawienia krajobrazów także Układu Słonecznego i ziemi. 
Wydają się one zupełnie nieporównywalne, odmierzone w innej skali. Autor ma świadomość 
tej kontrowersyjności i przekonuje, że zdobycze techniki i nauki sprawiły, iż współcześnie 
można mówić o nich w kategoriach domu. podkreśla też rolę, jaką w postrzeganiu Układu 
Słonecznego odegrało wykonanie przez statek kosmiczny jego fotografii, którą, jak zauważa, 
można było wyciąć z czasopisma i powiesić na ścianie w pokoju (s. 36–37). 

chociaż klasyczna geografia, jak wskazuje jej nazwa, to nauka opisująca ziemię, Tuan 
nie omawia poszczególnych typów krajobrazów, lecz je intepretuje. W rozważaniach tych 
silnie wydobywa rozmaitość postrzegania krajobrazów przez osoby należące do różnych 
środowisk czy kultur oraz zastanawia się, jak zmieniały się ich wyobrażenia pod wpływem 
kolejnych odkryć. Istotne staje się również to, w jaki sposób krajobrazy inspirują ludzi. Otóż 

  8 M. g ł o w i ń s k i, Przestrzenne tematy i wariacje. W zb.: Przestrzeń i literatura, s. 79.
  9 Ibidem, s. 82.
10 ju. Ł o t m a n, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX. przekł., posł. 

B. Ż y ł k o. gdańsk 1999, s. 11.
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jednych zachęcają do poznawania i eksploracji, a innych skłaniają do tworzenia własnych 
wizji literackich. Omawiając dzieła edgara Allana poego i jules’a Verne’a pokazuje autor, 
jak do takich wyobrażeń pobudzały ich tajemnicze głębie oceanów (s. 56). z literaturoznaw-
czego punktu widzenia interesujące może być też to, że Tuan zwraca uwagę nie tylko na 
sposoby pojmowania, ale także na metody opisywania różnych rodzajów krajobrazów. Ak-
centuje zwłaszcza poetyckość tych opisów, nietypowe dla języka naukowej geografii środki 
wyrazu. doskonale widać to na przykładzie oceanu. podejmując jego wątek, Tuan ilustruje 
go m.in. fragmentami Ryszarda III Williama Szekspira oraz opowiadań poego. pisze „Ocean, 
podobnie jak zwierzęta, ma nastroje [The ocean has mood, like an animal]”. Żeglarze w za-
leżności od warunków atmosferycznych mówią, że ocean jest spokojny, innym razem wyda-
je z siebie ryk niczym rozwścieczona bestia (s. 56–58). Tuan, wspominając o tym, nie używa, 
co prawda, terminologii literaturoznawczej, lecz nie skupia się przecież na wartości literac-
kiej wspomnianych tekstów, tylko ogólnie ukazuje różnice dzielące opowieści geograficzne 
od geografii naukowej. dla autora Romantic Geography literatura stanowi rezerwuar przy-
kładów oraz ilustracji do tez stawianych w pracy. przywołania te nie wnoszą niczego nowe-
go do sposobu interpretacji utworów literackich, ale pozwalają spojrzeć na nie z nieco innej 
perspektywy, niż czynią to zwykle literaturoznawcy. Skoro już mowa o literackich wizjach 
przestrzeni, trzeba jeszcze dostrzec, że autor wskazuje na charakterystyczne dla określone-
go gatunku czy epoki tendencje w obrazowaniu poszczególnych typów krajobrazu, np. 
bajkowe wizje lasu jako miejsca zamieszkiwanego przez bestie i duchy (s. 70). 

O ile nie dziwi fascynacja Yi-Fu Tuana romantycznymi i pełnymi skrajności krajobra-
zami, o tyle można zastanawiać się, czy miejscem fascynującym i wartym opowieści geogra-
ficznej byłoby według niego też miasto. Takie pytanie i zarazem odpowiedź na nie zawiera 
Tuan w kolejnym rozdziale (The City). Miasto wydaje się czymś zupełnie odmiennym od 
ekstremalnych miejsc na łonie natury. jest na wskroś związane z codziennym życiem czło-
wieka, a więc ze zwyczajnością. jednak i tutaj Tuan odnajduje elementy godne zaintereso-
wania i podziwu nie tylko geografa, socjologa, ale i artysty. na dowód tego wskazuje przy-
kłady literackich fascynacji miastem: architektura zachwycała johanna Wolfganga goethe-
go, który nazywał ją „zamrożoną muzyką” (s. 136), a charles lamb, przyjaciel Williama 
Wordswortha, na jego zaproszenie do Krainy jezior odpowiedział wyliczeniem tego, czego 
może doświadczyć w mieście, i pytaniem, czy nie jest to wystarczające (s. 138). Tuan poka-
zuje i udowadnia, że miasto samo w sobie stanowi dzieło sztuki, twór artystyczny. I jako 
takie musi być fascynujące. przykłady literackie, do których autor się odwołuje, stają się 
tego wyraźnym potwierdzeniem.

najbardziej odkrywczy pod względem ujęcia tematu wydaje się ostatni rozdział książki 
Tuana (The Human Being), który został poświęcony roli człowieka w nowoczesnej geografii 
oraz jego zmieniającemu się w czasie stosunkowi do natury. Oryginalność przejawia się już 
w tym, iż przedmiotem swoich dociekań autor uczynił indywidualistów, odstających nieco 
od reszty społeczeństwa, którym zazwyczaj jako całością interesują się geografowie (s. 147). 
Yi-Fu Tuan zajmuje się tu opisaniem trzech charakterystycznych, jego zdaniem, typów 
człowieka: estety, bohatera i świętego. Okazuje się, że pozornie nie związane z geografią 
elementy tak naprawdę ją współtworzą. 

jeszcze jeden problem, który podejmuje autor Romantic Geography, to występowanie 
„geografii romantycznej” w świecie współczesnym. Tuan zastanawia się, czy materializm, 
dążenie do ekonomicznych zysków nie zdominowały podejścia człowieka do geografii. jego 
odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. dostrzega on przejawy „geografii romantycz-
nej”, widoczne np. w popularności czasopisma „national geographic” (które promuje taką 
właśnie geografię), lecz zarazem wyraża niepokój, że to Realpolitik zapanowała nad opowie-
ścią (s. 88). przykłady z życia codziennego pokazują jednak, iż te obawy nie są do końca 
uzasadnione. nieraz dają się słyszeć głosy podróżników, alpinistów, żeglarzy, speleologów, 
którzy wciąż odkrywają, zdobywają coraz to nowe miejsca i przestrzenie, pytani zaś o sen-
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sowność takich często niebezpiecznych działań – a wręcz stawiani przed zarzutem o ich 
bezsensowności – bez wahania odpowiadają, że robią to z pasji. 

Atutem Romantic Geography jest prostota i zarazem erudycyjność wywodu, odniesienia 
do różnych dziedzin nauki (antropologii, historii, dziejów kultury, psychologii), a także licz-
ne odwołania do największych dzieł światowej literatury (zarówno wysokiej, jak i popularnej; 
poczynając od dramatów Szekspira, a na opowiadaniach kryminalnych Arthura conan 
doyle’a o Sherlocku Holmesie kończąc). co ciekawe, najwięcej przykładów literackich po-
chodzi z epoki romantyzmu czy – szerzej – z XIX stulecia (poezje Williama Blake’a, Williama 
Wordswortha, opowiadania edgara Allana poego, powieści Victora Hugo, jules’a Verne’a, 
charlesa dickensa). dzieje się tak zapewne z tej przyczyny, że w okresie powstawania owych 
utworów zjawisko, które Tuan nazywa „romantyczną geografią”, najmocniej doszło do głosu 
(chociaż, jak podkreślałam już na samym początku, nie należy łączyć go jedynie z tą epoką). 
poświadczają to liczne przykłady z literatury XIX-wiecznej, także te, które nie zostały przez 
autora Romantic Geography uwzględnione. Był to czas, kiedy pod wpływem silnych prądów 
romantycznych zrodziła się moda na podróżowanie, niekoniecznie związane z osiągnięciem 
jakiegoś celu, lecz nakierowane na bezinteresowne poznanie świata lub przeżycie przygo-
dy, coraz chętniej zaczynano też uprawiać wędrówki po górach, a w centrum uwagi poetów 
(i często podróżników zarazem) znalazł się odmienny kulturowo, słabo dotąd zbadany i oto-
czony legendami Wschód.

chociaż recenzowana publikacja ma stosunkowo niewielkie rozmiary (pomijając indeks 
i przypisy liczy niespełna 180 stronic), Yi-Fu Tuan omawia w niej jednak wiele problemów 
z dziedziny geografii humanistycznej, analizie poddaje też rozmaite typy krajobrazów, za-
równo naturalnych, jak i stworzonych przez człowieka. To skompresowanie poruszanych 
kwestii prowadzi do tego, że często zostają one potraktowane dość powierzchownie. co 
prawda, autor dostrzega dużo inspirujących zagadnień, sięga po różnorodne przykłady 
z literatury i kultury, ale nie dokonuje ich dogłębnej analizy. Wiele z podjętych przez Tuana 
tematów zostało zresztą już wcześniej gruntownie opracowanych przez literaturoznawców, 
kulturoznawców czy antropologów. nawet biorąc pod uwagę jedynie polskie dokonania, 
można przywołać tytuły licznych publikacji poświęconych ukazaniu różnorodnych typów 
krajobrazów w literaturze i sztuce11. Romantic Geography jest raczej popularnym kompen-
dium dzisiejszej wiedzy na te tematy i próbą przedstawienia jej w nowym świetle. chociaż 
sporo kwestii zostało tu powtórzonych, a niektóre mogą się wydać dla zorientowanego czy-
telnika wręcz oczywiste, to taka forma znajduje swoje uzasadnienie w całości publikacji: 
poszczególne analizy i spostrzeżenia zostały bowiem podporządkowane głównemu celowi 

11 nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich tytułów, wspomnę więc tylko o kilku najważniej-
szych: J. W o ź n i a k o w s k i e g o  Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dzie-
jach nowożytnej kultury europejskiej (Wyd. 3, zmien. Kraków 1995), kilkutomowa seria „góry – 
literatura – Kultura” pod redakcją E. g r z ę d y  i J. K o l b u s z e w s k i e g o  (1996–2015), cały 
szereg publikacji poświęconych górom wydanych przez J. K o l b u s z e w s k i e g o  czy tegoż auto-
ra Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej (Wrocław 1994). Także występowanie 
motywów morskich w literaturze zostało dostrzeżone i poddane analizom w następujących pracach: 
R. p o l l a k, Uroda morza w polskim słowie. poznań 1947. – B. M i a z g o w s k i, Morze w literatu-
rze polskiej. gdynia 1964. – E. K o t a r s k i, Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze 
polskiej XVI–XVII wieku. Warszawa 1995. – J. B a c h ó r z, „Złączyć się z burzą…” Tuzin studiów 
i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki. gdańsk 2005. Obszerną bibliografią 
może się też pochwalić tematyka miejska: e. R y b i c k a, Modernizowanie miasta. Zarys problema-
tyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003. – M. c a ł b e c k i, Miasta 
Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni. lublin 2004. – Ulica, zaułek, bruk. Z problematyki 
miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Red. K. B a d o w s k a, A. j a n i a k -
- S t a s z e k. Łódź 2013.
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książki, jakim jest udowodnienie istnienia geografii „romantycznej”, a także ukazanie, na 
czym owa romantyczność polega. 

Książce Tuana trzeba też przyznać, iż nie tylko traktuje o geograficznych opowieściach, 
lecz sama taką opowieść stanowi. Wydaje się, że Yi-Fu Tuan świetnie opanował niełatwą 
sztukę pisania o geografii w sposób pasjonujący. Wyraża się on krótko, zwięźle, ale zarazem 
treściwie i barwnie. Tę barwność jego narracji wzbogacają zwłaszcza liczne obrazy literackie, 
na które autor się powołuje, a także inne ilustracje tez stawianych w książce. Istotną rolę 
odgrywa również to, że geografia, jaką Tuan przedstawia, nie wydaje się czytelnikowi czymś  
odległym i obcym, ale wręcz przeciwnie, staje się bliska. Wiele problemów, do których na-
wiązuje autor, ma swoje zakorzenienie w naszej codzienności, co szczególnie uwidocznia się 
w rozdziale poświęconym przestrzeni miejskiej, choć wyraźnie można je dostrzec też w po-
zostałych częściach tej pracy. 

Romantic Geography będzie zatem ciekawą lekturą nie tylko dla geografów, ale także, 
a prawdopodobnie przede wszystkim, dla antropologów kultury, literaturoznawców, histo-
ryków, tym bardziej że jest to książka napisana przystępnym językiem, wolnym od nadmier-
nie specjalistycznego słownictwa. praca Tuana pozwala humaniście spojrzeć na znane mu 
zjawiska i dzieła z nieco innego punktu widzenia, który być może odsłoni to, co z jakichś 
względów pozostawało do tej pory przeoczone. daje też wyobrażenie i o tym, w jaki sposób 
literaturę wolno wykorzystać do badań w – zdawałoby się – zupełnie odmiennej dziedzinie. 
co trzeba podkreślić, książka Tuana, jak było to pokazywane już na samym początku, nie 
stanowi monograficznego ujęcia tematu, ale autor poprzez wybór formy eseju sam wyraźnie 
sugeruje, iż do takiego ujęcia nie dąży. W sposób ogólny zarysowuje koncepcję „romantic 
geography” i udowadnia, że geografia może być fascynująca i stać się przedmiotem opowie-
ści. pod tym względem publikacja spełnia swoje zadanie. nie zmienia to jednak faktu, iż 
podjęty przez Tuana problem nie został w niej wyczerpany. Mimo wielu zalet tej książki nie 
wydaje się również, aby mogła ona odegrać tak przełomową rolę, jaka niegdyś przypadła 
Przestrzeni i miejscu. Sama koncepcja „geograficznej opowieści” prezentuje się natomiast 
dość obiecująco. niewykluczone, że rozważania na temat funkcji opowieści w geografii za-
inspirują do dokładniejszego przyjrzenia się temu problemowi, tym razem z typowo już lite-
raturoznawczej perspektywy.

A b s t r a c t

AnnA MARTA dWORAK University of Rzeszów

geOgRApHY – A ScIence OR A STORY?

The review discusses Yi-Fu Tuan’s book Romantic Geography which juxtaposes a scientific and literary 
(“romantic”) approach to geography and raises the problem, vital also for literary studies point of view, 
of the role of story in geography. The presented view secures geography from excessive theorising and 
may also be inspiring for scholars. Tuan’s book does not strive to a monographic depiction of the sub-
ject, but is an essay which in quite a general way sketches the concept of romantic geography. 
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KAMIlA gIeBA Uniwersytet zielonogórski

WOKÓŁ lITeRAcKIcH TOpOgRAFII – pROpOzYcje BAdAWcze W RAMAcH 
geOpOeTYKI*

e l ż b i e t a  R y b i c k a, geOpOeTYKA. pRzeSTRzeŃ I MIejSce We WSpÓŁczeSnYcH 
TeORIAcH I pRAKTYKAcH lITeRAcKIcH. (Redakcja naukowa: Ryszard nycz). Kraków 
(2014). Towarzystwo Autorów i Wydawców prac naukowych „Universitas”, ss. 474, 10 nlb. 
„Horyzonty nowoczesności”. Komitet redakcyjny: Michał paweł Markowski, Ryszard nycz 
(przewodniczący), Małgorzata Sugiera. [T.] 109.

Kategorie, które przekraczają granice naukowych dyscyplin i których znaczenie jest aktywi-
zowane każdorazowo przez osadzenie w konkretnym kontekście badawczym, Mieke Bal 
nazywa pojęciami wędrującymi („travelling concepts”)1. dwie publikacje z 2014 roku mogą 
świadczyć o tym, że takie wędrujące pojęcie stanowi w rodzimej humanistyce geopoetyka. 
pierwsza z nich to recenzowana tu książka elżbiety Rybickiej, druga – Anny Kronenberg2. 
nie są to oczywiście jedyne w polskim literaturoznawstwie próby namysłu teoretycznego nad 
geopoetyką3, ale z pewnością próby najbardziej rozbudowane. Tutaj chcę przyjrzeć się bliżej 
założeniom Rybickiej, natomiast do pracy Kronenberg4 odniosę się jako do istotnego kon-
tekstu, pozwalającego na konfrontację zróżnicowanych stanowisk i ilustrację funkcjonowa-
nia geopoetyki jako travelling concept.

Rybicka już od kilku lat popularyzuje na gruncie polskich nauk humanistycznych za-
gadnienia związane z tzw. zwrotem przestrzennym w badaniach literackich – opublikowała 
na łamach czasopism oraz w tomach zbiorowych kilkanaście artykułów poświęconych pro-
blematyce przestrzeni w literaturze i w tekstach kultury. Książka z 2014 roku mieści ten 
dorobek i rozszerza dotychczasowe refleksje o kolejne analizy. Sam termin „geopoetyka” 
został zapożyczony od Kennetha White’a, jednak polska badaczka nadaje mu inne znaczenie 
niż szkocki poeta. Według White’a geopoetyka polega – mówiąc w uproszczeniu – na ekspo-
nowaniu związków istniejących między człowiekiem a ziemią rozumianą jako środowisko 
przyrodnicze, na artystycznym przetwarzaniu indywidualnego kontaktu z naturą. White’ow-

* Artykuł powstał w ramach projektu Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orienta-
cje, finansowanego ze środków narodowego centrum nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer dec-2013/09/B/HS2/01132.

1 M. B a l, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik. przeł. M. B u c h o l c. 
Warszawa 2012. Wersja oryginalna: Toronto 2002.

2 A. K r o n e n b e r g, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Łódź 2014.
3 zob. M. c z e r m i ń s k a, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. „Teksty dru-

gie” 2011, nr 5. – E. K o n o ń c z u k, O poetyckim zamieszkiwaniu świata według Kennetha Whi-
te’a. „Białostockie Studia literaturoznawcze” nr 2 (2011). – O. W e r e t i u k, Próba określenia 
i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką. „porównania” t. 12 (2013). – E. K a s p e r s k i, 
Geopoetyka. Ku nowej poetyce przestrzeni – pierwszy krok w chmurach... W zb.: Geografia wyobra-
żona regionu. Literackie figury przestrzeni. Red. d. K a l i n o w s k i, M. M i k o ł a j c z a k, A. K u i k -
- K a l i n o w s k a. Kraków 2014. Warto zauważyć, że krajowe badania nad geopoetyką poprzedza 
refleksja dotycząca związków między literaturą a przestrzenią, sięgająca lat siedemdziesiątych  
XX wieku. Wówczas ukazał się tom zbiorowy Przestrzeń i literatura (Red. M. g ł o w i ń s k i,  
A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a. Wrocław 1978). Opublikowano w nim artykuł j. S ł a w i ń s k i e g o 
Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, który Rybicka uznaje za 
tekst fundamentalny dla polskiego namysłu nad kategorią przestrzeni literackiej.

4 publikację Kronenberg recenzuję w innym miejscu – zob. K. g i e b a, Powrót do źródeł geopoetyki. 
„Fraza” 2015, nr 1/2.
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ska geopoetyka zbliża się więc do ekokrytyki i humanistyki nieantropocentrycznej, a odda-
la od geopolityki. z tym ujęciem łączy się koncepcja podmiotowości: geopoetyczny pisarz 
i działacz to intelektualny nomada, kwestionujący granice tworzone przez człowieka, odrzu-
cający tożsamość narodową, manifestujący wolność w podróży nie skrępowanej sztucznie 
ustalonymi terytorialnymi podziałami na kraje i regiony.

Rybicka częściowo odchodzi od tak rozumianej geopoetyki. Stosuje to określenie ze 
względu na jego semantyczną nośność, ale przypisuje mu odmienne znaczenie i umieszcza 
w nowych kontekstach. zestawia je też z innymi terminami z prefiksem „geo-” – geokrytyką 
Bertranda Westphala i geokulturologią Wasilija Szczukina. ponadto podaje własną propo-
zycję definicyjną: geopoetyka jest to „orientacja badawcza, która zmierza w stronę komple- 
ksowego, wieloaspektowego – choć [...] jednak nie całościowego projektu analizowania i in-
terpretowania interakcji [...] pomiędzy twórczością literacką i praktykami kulturowymi z nią 
związanymi a przestrzenią geograficzną” (s. 92). nie chodzi przy tym tylko o sposoby literac-
kich reprezentacji przestrzeni, ale też o wymiar performatywny – o to, co tekst czyni z prze-
strzenią, jak wpływa na doświadczanie miejsc, jaka jest rola miejsca w doświadczeniu. 
Rybicka proponuje nazwać geopoetyką praktyki naukowe oraz artystyczne, których centrum 
stanowią topografie – zapisy miejsc w kulturze. Takie zapisy mogą, rzecz jasna, dotyczyć 
kontaktu człowieka z przyrodą, o którym pisze White, ale badaczka poszerza ich zakres: 
geopoetyka nie oznacza wyłącznie związków człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, lecz 
eksponuje również uwikłanie przestrzeni w rozmaite znaki kodujące treści mitologiczne, 
ideologiczne, polityczne, prowadzące w kierunku innych metod i koncepcji (wymieńmy  
chociażby postkolonializm, nowy regionalizm, geografię wyobrażoną, humanistykę niean-
tropocentryczną, ekokrytykę, performatywność literatury, gender czy memory studies). 
Badaczka z pewnością nie jest wierną „uczennicą” White’a. O ile White przykłada większą 
wagę do tego, co przestrzeń mówi o sobie samej, o tyle Rybicka eksponuje raczej to, co prze-
strzeń mówi o przekształcających ją ludziach i społeczeństwach. Istnieją też różnice między 
ujęciem Rybickiej i Kronenberg. podczas gdy Kronenberg włącza w pole badań jedynie re-
prezentacje miejsc realnych (konkretów geograficznych), Rybicka poszerza owo pole o geo-
grafię wyobrażoną. To oczywiście tylko wybrane przykłady rozbieżności – jest ich znacznie 
więcej.

Kronenberg powraca do myśli White’a. Akcentując przede wszystkim perspektywę eko-
krytyczną i nieantropocentryczną, wprowadza geopoetykę w domenę humanistyki zaanga-
żowanej. Ochrona środowiska i dziedzictwa naturalnego, troska o rdzennych mieszkańców 
ziemi, walka o prawa osób o innym kolorze skóry niż biały – to wymienione przez Kronenberg 
postawy i działania, które powinny towarzyszyć geopoetyce, rozumianej nie tylko jako „zie-
lone czytanie i pisanie”, ale również jako praktyka aktywistyczna i edukacyjna. W swojej 
publikacji łódzka badaczka podaje określone wyznaczniki geopoetyki (formalne, treściowe 
i światopoglądowe). Wszystkie wiążą się z postawą proekologiczną i środowiskiem przyrod-
niczym. zdaniem Anny Kronenberg, elżbieta Rybicka (a obok niej także Małgorzata czer-
mińska i Magdalena Marszałek), traktując topografie jako zapisy miejsc w kulturze, ograni-
cza znaczenie geopoetyki i pozbawia ją kluczowych treści. Rzeczywiście, propozycja Rybickiej 
w dużym stopniu wykracza poza obszar zarysowany przez White’a, co dla Kronenberg jest 
sporym nadużyciem.

W istocie, usytuowanie terminu w nowych kontekstach może zostać odczytane jako 
wypaczenie jego źródłowego sensu. Taki osąd jest uprawniony, jeśli towarzyszy mu założenie, 
iż pojęcia, którymi się posługujemy, są jak zamknięty kontener z tekstem o raz na zawsze 
ustalonych znaczeniach5. jeżeli natomiast dopuścimy możliwość, że znaczenia są w różnych 

5 Odwołuję się w tym miejscu do refleksji R. n y c z a  (Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność 
– literatura. Warszawa 2012).
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odczytaniach aktualizowane przez kontekst i przedmiot badań – że geopoetyka jest pojęciem 
wędrującym – wówczas poszerzenie kręgu zagadnień geopoetycznych nie będzie deformacją 
idei White’a, ale stanie się jej uzupełnieniem i wzbogaceniem. W moim przekonaniu autorka 
nie zubaża refleksji „ojca geopoetyki”, lecz rozszerza ją i uzupełnia o inne aspekty, związane 
z funkcjonowaniem jednostki nie tylko w przestrzeni przyrodniczej, ale także w przestrzeni 
społecznej. za przykład weźmy studia miejskie. Kronenberg przyjmuje, że „zielone czytanie 
i pisanie” dotyczy jedynie środowiska przyrodniczego. Wtedy z pola geopoetyki wykluczona 
zostanie np. refleksja nad miastem. Tymczasem Rybicka już w pierwszym artykule o geopo-
etyce6 kojarzy tę orientację z urban studies. Skoro geopoetyka stanowi studium intelektual-
nych związków między człowiekiem a środowiskiem (jak pisze White), to dlaczego eliminować 
z przedmiotu badań kontakt między ludźmi a przestrzeniami miejskimi? zwłaszcza że per-
cepcja natury wpisanej w plan filozoficzny u swych podstaw łączy się przecież z wkroczeniem 
w świat kultury.

White, a za nim Kronenberg, pomija w analizach spacjalnych kategorię regionu (tym 
samym zaś problemy granicy, pogranicza, centrów i peryferii). Tymczasem Rybicka poświę-
ca regionowi osobny rozdział książki. Regionalizm w literaturze i badaniach literackich 
autorka sytuuje wobec pRl-owskiej polityki regionalnej, związanej m.in. z mitologią tzw. 
ziem Odzyskanych, konfrontuje także z ponowoczesnymi koncepcjami lokalności i dysloka-
cji. poszukuje przyczyn, dla których literatura i badania regionalne nie zostały w polsce 
szerzej skomentowane, a nawet – często – były (i nadal bywają) deprecjonowane jako „loka-
lizm regresywny”. jednym z powodów takiego stanu jest fakt, że regionalizm był „dziwolągiem, 
ponieważ odwoływał się [do] dwu sprzecznych modeli literatury – i ponowoczesnego, świa-
towego, i lokalnego, rodzimego” (s. 332). Kolejna rzecz to peryferyjne usytuowanie badaczy 
regionalizmu. Autorka jako przykład podaje ideę ponowoczesnego regionalizmu zapropono-
waną w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez Kazimierza Brakonieckiego i rozwijaną 
przez warmińsko-mazurską Wspólnotę Kulturową „Borussia” (w tym środowisku powstała 
także koncepcja otwartego regionalizmu Roberta Traby). Mimo że transformacja ustrojowa 
przyniosła jakoby decentralizację życia literackiego, to jednak peryferie pozostały podrzędne 
wobec centralnych wzorów kultury. Ostatnia wreszcie kwestia to pojawienie się pokolenia 
pisarzy z roczników ’70, zainteresowanych uniwersaliami, a nie lokalnością. Tymczasem nowy 
regionalizm – jak przekonuje Rybicka – daje potencjał, żeby na nowo opowiadać o lokalnej 
przestrzeni, z wykorzystaniem odpowiedniego instrumentarium pojęciowego, inspirowanego 
m.in. badaniami antropologicznymi i kulturowymi, komparatystyką, postzależnością, etno-
poetyką. Autorka postrzega ową koncepcję jako „projekt zmierzający do rekonceptualizacji 
obszaru badawczego w perspektywie współczesnych orientacji w polskiej i światowej huma-
nistyce” (s. 347). jak dalej pisze, nie jest to tylko aplikacja osiągnięć już wypracowanych, 
ale też dialog między lokalnym (polskim) a światowym punktem widzenia. Kolejna konsta-
tacja może jednak zastanawiać. Rybicka uznaje, że skoro takie kwestie, jak relacje centralno-
-peryferyjne, doświadczenie migracji, granice, pogranicza i transgranicza, występują w dys-
kursie regionalnym od dawna, to „paradoksalnie i w przewrotnym nieco uproszczeniu można 
rzec, że humanistyka światowa z jej koniunkturami badawczymi dogoniła wreszcie doświad-
czenia regionalne, nie tylko przecież polskie” (s. 348). Stwierdzenie Rybickiej jest przewrotne, 
bo na gruncie regionalizmu nie ukształtowały się wcześniej nowe teorie. To raczej regionalizm 
okazał się nurtem podatnym na reorientacje w kierunku refleksji kluczowych dla światowej 
humanistyki.

zastanawiać może też jeszcze jedna kwestia – rozróżnienie zwrotów, którymi operuje 

6 E. R y b i c k a, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach 
kulturowych). W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. p. M a r k o w-
s k i, R. n y c z. Kraków 2006.
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autorka. Kronenberg umiejscawia geopoetykę w obrębie zwrotu ekologicznego, Rybicka zaś 
nawiązuje do innych zwrotów: przestrzennego (spacjalnego) i topograficznego. nie prowadzą 
one do zmiany paradygmatów naukowych, nie dokonują się za ich sprawą rewolucyjne 
przeobrażenia, nie dochodzi do usunięcia wcześniejszych orientacji. Kierują natomiast te 
orientacje w stronę interdyscyplinarności i pluralizmu metodologicznego. W ramach spatial 
turn oraz topographical turn akcent przesuwa się z pojęciowości na operacyjność, z ujmowa-
nia przestrzeni jako zamkniętego kontenera znaczeń – na transdyscyplinarność, nomadycz-
ność, „przestrzeń transferu i przestrzeń w transferze” (s. 22). Badania geopoetyczne wykra-
czają poza poetykę tekstu w kierunku kulturowych wzorów doświadczenia, determinowanych 
przez przestrzeń. Rybicka nie tylko charakteryzuje zwrot przestrzenny/topograficzny, ale 
również podkreśla jego swoistość w kontekście polskim – rodzime badania kulturowe nad 
przestrzenią koncentrują się na problemach wynikających np. z geograficznego położenia 
między wschodem a zachodem europy, sytuacji historycznej po upadku komunizmu, po-
wojennych migracji i, będącego ich efektem, kształtowania się nowych, policentrycznych 
pograniczy kulturowych.

Ale czym właściwie różni się zwrot przestrzenny od topograficznego? chociaż autorka 
poświęca im osobne podrozdziały, to jednak trudno znaleźć w publikacji wyraźne cechy 
dystynktywne każdego z nich. Rybicka uprzywilejowuje nazwę „zwrot topograficzny” ze 
względu na semantyczną nośność dla literaturoznawstwa terminu „topografie” (zapisy miej-
sca w kulturze). Uznaje go ponadto za lokalną odmianę spatial turn. Reorientacja przestrzen-
na ma stanowić ramę dla topograficznej. Badaczka za chwilę zastrzega jednak, że oboma 
pojęciami można operować wymiennie ze względu na ich chiazmatyczny charakter. Kilka 
razy stosuje zapis „zwrot przestrzenny/topograficzny”. Ukośnik każe nam odczytać takie 
sformułowanie jako „zwrot przestrzenny lub topograficzny”. czyli w zasadzie jaki? chociaż 
Rybicka sporo miejsca poświęca opisowi tych rekonfiguracji badawczych, to różnice między 
nimi nadal pozostają niejasne. jeśli spatial turn jest inkluzywny wobec topographical turn, 
to czy wolno je uznać za dwie odrębne reorientacje? Być może, jest to mnożenie zwrotów 
ponad potrzebę7.

Warto zatrzymać się jeszcze na moment przy związkach geopoetyki z geografią (hu- 
manistyczną). Autorka poszukuje wspólnego słownika teoretycznego dla tych dwóch geo- 
pojęć. Kluczowym hasłem takiego słownika jest mapa, rozpatrywana na kilku płaszczyznach:  
jako sposób reprezentacji przestrzeni geograficznej, performatywne narzędzie konstruowania 
terytorium, praktyka artystyczna, konstrukt wizualno-językowo-geograficzny. Rybicka wie-
lopłaszczyznowo ujmuje też miejsce, traktując je, w nawiązaniu do antropologii miejsca, jako 
konfigurację doświadczenia, archiwum kultury oraz wyobraźni. zagadnienia odnoszące się 
do miejsca, specyficzne dla geopoetyki, to: koncepcje podmiotowości i tożsamości, wypro-
wadzane z doświadczania miejsca; percepcja przestrzeni wyrażana w literaturze; relacje 
emocjonalne między człowiekiem a miejscem oraz przestrzenne ramy pamięci autobiogra-
ficznej (auto/bio/geo/grafie).

Rybicka dokonuje reanimacji przestrzeni literackiej. Ta, zdawałoby się, dawno już wy-
czerpana w badaniach humanistycznych kategoria okazuje się w perspektywie geopoetyki 
polem jeszcze nie wyeksploatowanym. Kronenberg nie dopuszcza możliwości obudowania 
idei geopoetyki kontekstami, które wykraczałyby poza związki człowieka ze środowiskiem 
naturalnym. A jednocześnie już samo jej stwierdzenie, że „geopoetyk może być wiele”, da się 
uznać za syndrom wędrującego pojęcia. Kronenberg zresztą akcentuje zdolność geopoetyki 
do przechodzenia „w poprzek dyscyplin”, a transdyscyplinarność jest przecież kluczową 
cechą wędrujących pojęć.

7 zob. K. g i e b a, Zwroty ku przestrzeni w badaniach literackich – próba uporządkowania pojęć 
i podstawowe rozróżnienia. „przestrzenie Teorii” 23 (2015).
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Obie autorki zajmują się „geopoetyką”, ale są to różne propozycje. Te różnice nie powo-
dują wszakże, iż jedna geopoetyka ma wykluczyć drugą. proponuję potraktować je jako 
uzupełniające się – a zarazem równoprawne – problematyzacje namysłu naukowego nad 
rolą przestrzeni w ludzkim doświadczeniu. zestawienie wydanych przed dwoma laty prac 
o geopoetyce wskazuje na to, że raczej nie dojdzie do pełnego uzgodnienia znaczeń. Według 
mnie ten brak zgodności co do istoty geopoetyki to właśnie dowód na operatywną nośność 
badań geopoetycznych.
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