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R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y
Pamiętnik Literacki CIV, 2013, z. 2
PL ISSN 0031-0514

BEATA UTKOWSKA
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

SPORNY WZORZEC RUSOFOBII
STEFAN ŻEROMSKI WOBEC ROSJI I ROSJAN W „DZIENNIKACH”

Andrzej Mencwel w zbiorze szkiców pt. Rodzinna Europa po raz pierwszy
pisze:
Rosja Żeromskiego jest [...] Rosją zła demonicznego. Zło demoniczne, najkrócej mówiąc,
bardziej przebiegle niż złymi posługuje się dobrymi środkami dla osiągnięcia swych celów
i dlatego jest groźniejsze. Rusyfikacji Polaków, a więc ich odczłowieczeniu, może służyć nie
tylko sztuka poetycka Kryłowa, Puszkina i Lermontowa, ale także filozofia postępu, a nawet
matematyka. Parafrazując sławne zdanie Dostojewskiego, można powiedzieć, że gdyby Żeromskiemu przyszło wybierać między Polską a prawdą, wybrałby Polskę. Zwłaszcza gdyby
prawda przychodziła z Rosji. Rosja zatem może być tylko przedmiotem totalnego odrzucenia
i odrzucenia takiego Żeromski dokonuje stale, zarówno w swej twórczości, jak i w życiu osobistym 1.

Opinia o twardym, bezkompromisowym stosunku Żeromskiego do Rosji
(najpierw carskiej, później bolszewickiej), znajdującą swój najświeższy wyraz
w wypowiedzi Mencwela, ma w historii literatury bogatą, choć skomplikowaną
tradycję. Ze względów politycznych i cenzuralnych przez wiele lat temat ten nie
mógł być poruszany i przyjmował zastępczą postać rozważań o problemie rusyfikacji, groźbie wynarodowienia, walce z zaborcą, wzorcach patriotyzmu. Pojęcie
Rosji czy państwa rosyjskiego w opracowaniach PRL-owskich poświęconych
autorowi Popiołów niemal nie występuje, wypierają je określenia typu „carat”,
„imperium”, „państwo carskie”, „państwo zaborcze”, „obce jarzmo”, w kontekście
utworów Żeromskiego sprzed 1918 roku wartościowane zdecydowanie negatywnie 2. W sposób bardziej otwarty zaczęto wypowiadać się na ten temat pod koniec
lat osiemdziesiątych, a formuły i metafory używane do przedstawienia Rosji –
z upływem lat coraz ostrzejsze, bo odwołujące się już do późnych, antyradzieckich
dzieł pisarza, takich jak Na probostwie w Wyszkowie (1920) – utrwaliły przekona1
A. M e n c w e l, Wobec Rosji. Splot czy gwałt? W: Rodzinna Europa po raz pierwszy. Kraków
2009, s. 156.
2
Zob. m.in. W. B o r o w y, O Żeromskim. Rozprawy i szkice. Oprac. Z. S t e f a n o w s k a.
Warszawa 1960. – H. M a r k i e w i c z, Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie. Wyd. 2, popr.
i rozszerz. Warszawa 1964. – J. Z. J a k u b o w s k i, Stefan Żeromski. Warszawa 1970. – J. K uc h a r s k i, Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1882–1895. Dzienniki, opowiadania, nowele.
Gdańsk 1974. – J. K ą d z i e l a, Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa 1976. – J. K u l c z y ck a - S a l o n i, Pozytywizm i Żeromski. Warszawa 1977.
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nie o jednej i jedynej formie istnienia Imperium w twórczości Żeromskiego: jako
„upiornego wieka trumny”, „uosobienia zła”, „hordy barbarzyństwa” 3.
Nie podważając tez o „moskiewskim urazie” Żeromskiego, mających uzasadnienie w licznych literackich i pozaliterackich jego narracjach (by wymienić tylko
Mogiłę, Syzyfowe prace, Wierną rzekę, Snobizm i postęp, Na probostwie w Wyszkowie), warto podkreślić, że Rosja w tekstach Żeromskiego funkcjonuje nie tylko na
prawach bytu państwowego, ale również tworu kulturowego. Innymi słowy – Rosja to nie tylko car, jego administracja i sołdaci, realnie i krwawo obecni na ziemiach
„Przywiślańskiego Kraju”, lecz także rosyjska kultura, mniej rzeczywista, bo odnosząca się do nieuchwytnej sfery emocji i myśli, wywołanych lekturą Puszkina,
Gogola, Turgieniewa. O ile pierwsza perspektywa, Polaka-patrioty, wymagała od
Żeromskiego przyjęcia zdecydowanej antyrosyjskiej postawy, o tyle druga – wbrew
sugestiom Mencwela – pozwala uwolnić autora Popiołów ze stereotypu „frustrata-rusofoba” i wskazać te obszary, na których następuje jednak akceptacja Rosji 4.
Przestrzenią, w jakiej dochodzi do nieustannego mieszania się tych dwóch
kodów – narodowego i kulturowego (literackiego) – są Dzienniki Żeromskiego.
Będąc zapisem intymnym, dzienniki generują dodatkowo trzecią, ściśle prywatną
strategię odbioru Rosji, opartą na jednostkowych relacjach ich autora z Rosjanami
lub Rosjankami. W Dziennikach dyskurs rosyjsko-polski przybiera więc postać
trójstopniową. Na płaszczyźnie narodowej, zbiorowej, kiedy Żeromski zajmuje
pozycję „ja-Polak” (w roli ucznia, studenta, guwernera itd.), jest istotnie nieprzejednany i można co najwyżej stopniować skalę jego nienawiści do Imperium. Na
płaszczyźnie prywatnej („ja-Stefan Żeromski”) bywa ambiwalentny i pełen sprzeczności, rozdarty pomiędzy zauroczeniem przygodnie spotkanymi Rosjankami
a wrogością wobec kolegów-Moskali. Natomiast na płaszczyźnie literackiej, zawodowej („ja-pisarz” 5) komunikacja kulturowa polsko-rosyjska przebiega niemal
bezkolizyjnie, determinuje ją bowiem artystyczna wielkość podziwianych przez
Żeromskiego Puszkina, Lermontowa i – nade wszystko – Turgieniewa.
W układzie tym obowiązują dość sztywne granice. Żeromski w żaden sposób
nie przenosi idiomatyki narodowej, utrwalonego w tradycji i historii systemu znaków tożsamościowych i symboli polskości na poziom czytelniczy. Największą
literaturę rosyjską odbiera bez odniesień do Polski 6: albo w kontekście osobistym,
3
A. H u t n i k i e w i c z, Żeromski. Warszawa 1987, s. 183. – A. K o w a l c z y k o w a, Stefan
Żeromski – lata ostatnie. W zb.: Stefan Żeromski 1864–1925. Szkice i materiały. Red. A. Stawarz.
Warszawa 2003, s. 32. – Z. L i s o w s k i, Nowelistyka Stefana Żeromskiego. Kielce 1998, s. 116–117.
4
Korzystam w tym zakresie z niektórych propozycji interpretacyjnych zawartych w książce
M. R u d k o w s k i e j Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne (Warszawa 2009).
5
Przyjęta w niniejszym szkicu perspektywa każe odrzucić propozycję lektury Dzienników
Żeromskiego, wysuniętą przez R. Z i m a n d a (Diarysta Stefan Ż. Warszawa 1990) i zalecającą,
aby czytać je „jako diariusz młodego człowieka pochłaniającego książki, wojującego z matematyką,
wrażliwego, romansowego, marzącego o niepodległości ojczyzny i o karierze pisarskiej, ale żadną
miarą nie pisarza” (s. 51).
6
Zasada ta obowiązuje wyłącznie w Dziennikach, nie można jej stosować do pozadiarystycznych, upublicznionych wypowiedzi autora Popiołów (zob. S. Ż e r o m s k i, Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Oprac. W. B o r o w y. Warszawa–Kraków 1928 – zob. przypisy 39 i 40 w niniejszym artykule). Nie dotyczy ona także przywoływanego w Dziennikach drugo- czy trzeciorzędnego rosyjskiego piśmiennictwa o wymowie antypolskiej (krytykowanego; D-1 294) bądź antycarskiej
(aprobowanego; zob. S . Ż e r o m s k i, Dzienników tom odnaleziony. Oprac., wstęp, przypisy
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gdy w wierszach Lermontowa odnajduje echo własnych pragnień i namiętności,
albo w kontekście warsztatowym, związanym ze sposobem obrazowania, kreacją
postaci, stylistyką prozy Gogola czy Turgieniewa. Tak wyraźne rozdzielenie narodowej i kulturowej obecności Rosji w Dziennikach każe postawić tezę, że nie ma
jednej Rosji w diariuszu Żeromskiego. Że ta wroga i agresywna jest najbardziej
wyrazista, bo skrajna i najliczniej reprezentowana, ale jest też Rosja podskórna,
akceptowana i ceniona przez niekwestionowaną wartość najwybitniejszych dzieł
rosyjskich XIX wieku 7.
Perspektywa narodowa („ja-Polak”)
Dominującym doświadczeniem w kontaktach z Rosją młodego Żeromskiego
– Polaka, który w podbitym przez Cesarstwo kraju próbuje odgrywać swe kolejne
role społeczne: ucznia gimnazjum, studenta Szkoły Weterynaryjnej, członka organizacji studenckich, guwernera w dworach szlacheckich (szczególnie na Podlasiu),
współpracownika „Głosu” – musi być konflikt. Przyszły pisarz niemal codziennie
ma do czynienia ze skutkami działania państwa rosyjskiego, reprezentowanego
przez różnego rodzaju instytucje: administrację szkolną, urzędy powiatowe i gubernialne, Kościół prawosławny, cenzurę. Wydane w latach pięćdziesiątych, a następnie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Dzienniki Żeromskiego, ze względów politycznych mocno ocenzurowane, nie oddają w pełni skali
ani siły owego konfliktu. Dopiero wypełnienie okaleczonego tekstu fragmentami
z rękopisów pokazuje prawdziwe rozmiary nienawiści, jaką autor czuł do rosyjskiego zaborcy.
Z zarejestrowanych w Dziennikach wypowiedzi Żeromskiego wynika, że
w stosunku do carskiego mocarstwa od początku zajmował on zdecydowanie negatywne stanowisko. Zmienia się jedynie ton notatek oraz dobór argumentów
przeciwko Rosji. Obowiązuje tu linia diachroniczna: negatywne emocje narastają
stopniowo, ale konsekwentnie, ulegając, wraz z rozwojem poglądów przyszłego
pisarza i zdobywaniem przez niego kolejnych doświadczeń, radykalizacji oraz
pogłębieniu o nowe, coraz poważniejsze i ogólniejsze sprawy i zagadnienia 8.
J. K ą d z i e l a. Warszawa 1973, s. 211–215) oraz prac historyków rosyjskich, jawnie uderzających
w Polskę bądź zniekształcających jej dzieje – wywołujących ostre reakcje Ż e r o m s k i e g o
(D-1 105, D-1 110). Do wydania: S. Ż e r o m s k i, Dzienniki. Oprac., przedmowa J. K ą d z i e l a.
T. 1–7. Warszawa 1963–1970, odsyłam bezpośrednio w tekście skrótem D. Niepublikowane fragmenty Dzienników cytowane są ze zbiorów Biblioteki Narodowej (rkps I 7584) – w tekście przyjęty
został skrót BN. Pierwsza liczba po łączniku oznacza tom albo tomik, a kolejne – numery stronic lub
kart.
7
Na takie właśnie rozszczepienie stosunku Żeromskiego do Rosji, wyrażające się w Dziennikach „podziwem dla dzieł ducha rosyjskiego i oburzeniem dla służalców reżimu”, zwrócił uwagę
(nie rozwijając tematu) R. H a n d k e w artykule Stefan Żeromski i Moskale (w zb.: Światy Stefana
Żeromskiego. Studia. Red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak. Warszawa 2005, s. 290). O umiejętności
odróżniania przez młodego Żeromskiego rosyjskiej kultury od „carskiego reżimu” wspomniał też
H. M a r k i e w i c z w szkicu Gorki i Żeromski (w: Prus i Żeromski, s. 377–378).
8
Większość poruszanych w Dziennikach narodowych, publicznych spraw polsko-rosyjskich,
ze względu na liczbę, rozmiar i skomplikowanie fragmentów im poświęconych, została w artykule
jedynie zasygnalizowana (np. warszawskie dyskusje studenckie, idea „obrony czynnej” T. T. Jeża),
z omawiania niektórych (m.in. organizacja Zet, demonstracje antycarskie w Warszawie) w ogóle
zrezygnowano.
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Początkowo pojawiają się głównie informacyjne bądź tylko lekceważące adnotacje kieleckiego gimnazjalisty o siłą narzucanych świętach prawosławnych lub
uroczystościach państwowych (D-1 81, 139, 154), przeplatane ironicznymi opowieściami o szkolnych incydentach: ignorowaniu lekcji języka rosyjskiego, kpinach
z przejętych misją rusyfikatorską nauczycieli (D-1 113–114, 125–128, 248). Najwcześniejszy agresywny zapis pochodzi z 24 XI 1882 i jest reakcją na zalecenie
Ministerstwa Oświecenia Publicznego, nakazujące ograniczenie lekcji polskiego
do ćwiczeń translacyjnych, tłumaczeń polskich czytanek z podręcznika Piotra
Dubrowskiego na język rosyjski 9. Zmiana programu nauczania, uderzająca nie
tylko w patriotyczne uczucia Żeromskiego, ale też mocno ograniczająca jego kontakty z rodzimą literaturą, wywołuje pierwsze inwektywy („Ha! Głaskają nas
moskiewscy bracia! [...] Nędznicy, szelmy!”, D-1 122) i prowokuje do częstszych
niż dotychczas, ostrzejszych w tonie antyrosyjskich uwag. Rejestrują one przejawy
represji wobec niepokornych wykładowców (Antoniego Gustawa Bema, Tomasza
Siemiradzkiego), inwigilacji, bicia i poniżania polskich uczniów, szykanowania
osób wyznania grekokatolickiego – literacko przetworzone później w Syzyfowych
pracach. Najbardziej przejmująca wydaje się notatka z 27 V 1885, w której Żeromski wspomina przymusowe obchody tysiąclecia działalności Cyryla i Metodego, zorganizowane w sali portretowej Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.
Nie używając obelg, ograniczając się wyłącznie do opisu zachowań polskich
profesorów i uczniów, „zaciskających pięści”, „patrzących szklanym wzrokiem”,
„spuszczających głowy”, gdy „wobec portretu Sołtyka śpiewano [...] hymn: Boże,
cesarza chroń!...” (D-2 175), nie tylko oddaje poczucie hańby i tajoną nienawiść
podbitego narodu, ale też wskazuje na jego całkowitą niemoc wobec urzędowo-państwowego dyktatu Rosji.
Wejście do środowiska warszawskich studentów, zetknięcie się z atmosferą
ożywczego sporu i politycznych dyskusji poszerza krąg „rosyjskich” tematów
w Dziennikach o kwestie światopoglądowe. W imię nadrzędnej idei niepodległości
Żeromski rozprawia się z wallenrodyzmem romantycznym, pozytywistycznym
hasłem „rozumnego patriotyzmu”, rosyjskim socjalizmem oraz z panslawizmem,
każdą z tych ideologii uznając za niewystarczającą bądź wręcz zagrażającą odzyskaniu wolności. Akceptowana jeszcze w latach gimnazjalnych postawa organicznikowskiego „biernego oporu” („myśli o powstaniach [...] uważam za prowadzące
[...] wprost do zguby [...]”, D-1 182; „Teraz trzeba nam milczeć uparcie i czekać
– aby zaś czasu nie tracić, uczmy się, pracujmy, pokażmy światu, że duch nasz nie
umarł jeszcze, że żyjem!”, D-1 183) teraz jest oceniana nie jako przejaw patriotyzmu, ale indyferentyzmu narodowego, i zdecydowanie odrzucona:
Mówią mi nieraz, że my – to zdrajcy, że my chcemy znowu narodowi narzucić ideę samogwałtu, że prawdziwym Polakiem jest ten, kto milczy i pracuje. Milczą i pracują dla chłopa
– woły – dopóty, póki mu się nie spodoba ich zabić.

9
Komentarze J. K ą d z i e l i do Dzienników, również ograniczone ingerencją cenzury, nie
informują wyczerpująco (czasem w ogóle) o poruszanych przez Żeromskiego „rosyjskich” realiach.
Analizę bardzo słabych, pełnych błędów gramatycznych i „pozbawionych jakichkolwiek szerszych
ambicji” Wypisów polskich P. P. Dubrowskiego oraz innych podręczników dopuszczanych do użytku
bądź wstrzymywanych przez carskie władze oświatowe przynosi szkic J. T a z b i r a Dwie chrestomatie przed sądem potomności („Nauka” 2004, z. 2).
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Naród żyje, tworzy, pracuje, sięga tam, „gdzie wzrok nie sięga” – wtedy jedynie, gdy
w nim kipi żądza swobody [...]. W jarzmie się tylko zdycha. Przyprawcie pracy organicznej
skrzydła, którymi niech leci do niepodległości – wtedy wam uwierzę. [D-4 219–220]

Znacznie mocniej angażuje się Żeromski w krytykę panslawizmu, w jego
oczach szczególnie niebezpiecznej, bo szeroko promowanej w publicystyce i literaturze rosyjskiej, czeskiej, również polskiej, idei zjednoczenia świata słowiańskiego pod przewodnictwem Rosji przeciwko zdemoralizowanej cywilizacji Zachodu. Dla autora Dzienników mit prasłowiańskiej wspólnoty jest nie do przyjęcia,
bo Rosję postrzega on najpierw i nade wszystko jako carską, nie słowiańską.
Dlatego jego poglądy na temat panslawizmu nie ewoluują – od początku traktuje
on zarówno słowianofilstwo, jak i jego zwulgaryzowaną wersję, panslawizm, jak
manipulację: to przykrywka rosyjskiego imperializmu i nacjonalizmu („Spróbujcie,
[bracia Czesi], niech was przyhołubi moskiewski panslawizm. Będzie wam raj!”,
D-1 284–285) oraz ideowe usprawiedliwienie represji wymierzonych w Polskę –
„Judasza Słowiańszczyzny” 10 („Lecz wy, [rosyjscy panslawiści], wy podłe, jaszczurcze plemię, / Polipie straszny – jeszcześ nie syty? / Mało ci trupy palić i w ziemię / Wlec, gdzie północne błękity?...”, D-2 35).
W okresie „warszawskim” Żeromski kategorycznie odmawia też racji zwolennikom tzw. rosyjskiego socjalizmu Aleksandra Hercena, socjalizmu agrarnego
(narodnictwa), socjalizmu marksistowskiego. Chyba wobec żadnych XIX-wiecznych idei nie zajął tak absolutystycznego stanowiska: albo patriotyzm i walka
narodu z zaborcą, albo socjalizm i walka klas. Z niepokojem obserwując tempo
rozpowszechniania się haseł socjalistycznych („idiotyzmu, marzycielstwa, nowożytnej halucynacji na kształt mesjanizmu”, D-4 279) wśród polskiej młodzieży,
formułuje oskarżenia skrajne i niezwykle emocjonalne, w których socjalizm nazywa sprawą „podłą, nikczemnie, oburzająco głupią” (D-4 280) oraz „syfilisem”
zaszczepionym „w zdrowiejącym organizmie narodu” i gangrenującym uniwersytet (D-6 9):
Nie chcę pod żadnym pozorem nigdy należeć do w a l k i k l a s, dlatego że chcę w a lk i n a r o d u. Walki klas burzą w narodzie jedność, a ja chcę jedności, chcę [...] przypomnieć
przyrodzoną naturze ludzkiej ideę: patriotyzm.
Wszelki socjalizm, nawet tzw. socjalizm polski, jest ideą kosmopolityczną. Cóż mówić
o socjalizmie z zabarwieniem rosyjskim? Jest mi to wstrętniejsze niż stańczykostwo, niż praca
organiczna i obrona bierna. Nie chcę należeć do takich robót, bo zdawałoby mi się, że należę
do stada baranów.
[...]
Zgodzę się nawet na despotyzm w wolnej z kajdan Polsce, zgodzę się na tyranią, ale nie
przyklasnę nigdy idei ofiarującej wolność... na spółkę z wolnością kostromskich obywateli
mniejszych. [D-4 279–280]
Nie będziemy u Moskali szukać odbudowania Polski [...]. Bawcie się, dzieci, marzcie
o niedoli robotników całego świata, łączcie się z Moskalami i moskalcie się sami. Nie będziemy was ścigać nawet uśmiechem wzgardy. Jesteście – naiwni. [D-5 49–50]

Swoje stanowisko diarysta złagodzi nieco po doświadczeniach guwernerskich,
10
F. I. T i u t c z e w, Do Słowian. Cyt. za: A. W a l i c k i, Imperialna ideologia Fiodora Tiutczewa. W: Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa 2002, s. 99. Zob. też A. W a l i c k i,
W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Wyd. 2, zmien.
Warszawa 2002.
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gdy skonfrontuje intelektualne, abstrakcyjne idee z realną sytuacją. Lata spędzone
w dworach szlacheckich Kurozwęk, Oleśnicy, Łysowa – lata obserwacji egoizmu,
rozpusty i próżniactwa ziemiaństwa oraz nędzy, wyzysku i ciemnoty ludu – uświadamiają mu, że koncepcje jedności narodowej i zbratania ludowo-pańskiego są
utopią, że prawdziwsze, mające głębsze potwierdzenie w rzeczywistości, są teorie
walki klas. Żeromski z trudem przyznaje, że prawo carskie bywa dla chłopa dobrodziejstwem (D-5 176), bo ogranicza samowolę i brutalność „podłej szlachty”
(D-6 9), z goryczą prorokuje, że przez tę wynarodowioną klasę „znikniemy jako
rasa”, nawet bez specjalnego zaangażowania Rosji (D-6 102, 121). Licznie rozrzucone po kartach Dzienników obelżywe dla szlachty zapisy rodzą przypuszczenie,
że, być może, zaakceptowałby ideę walki klas selektywnie, gdyby w jej wyniku
można było się pozbyć tej najgorszej warstwy społecznej. Nawet poparcie „ludowego” programu „Głosu” nie zmieni zasadniczych zapatrywań Żeromskiego na
socjalizm: nadal będzie on uważał kwestie narodowe za najistotniejsze, a nienawiść
plemienną do Rosjan („kacapów”) za silniejszą od nienawiści klasowej 11.
Część odpowiedzialności za upadek szlachty młody diarysta przenosi również
na zaborców, w sytuacji politycznej – w wewnętrznym ucisku, w prześladowaniach,
represjach, propagandzie – doszukuje się warunków sprzyjających narodowej
apostazji, zepsuciu moralnemu, zdradzie. Nieprzeznaczony do druku, ściśle prywatny dziennik stanowi ujście nigdy przez Żeromskiego publicznie nie wypowiedzianych złorzeczeń i przekleństw:
Drodzy Moskale! Przyjaciele Moskale, opiekunowie Moskale, bracia Moskale! – Bodaj
was syfilis jadł, a cholera zamykała powieki, bodaj każde dziecko wasze rodziło się bez mózgu,
bodaj wasze żony szczenięta rodziły. [BN-19 79]

Takich ostrych, rażących w tonie opinii o „macoszej ojczyźnie” (D-6 105) jest
w Dziennikach więcej. Przybywa ich głównie w notesach zapełnianych przez
początkującego pisarza na Podlasiu, dokumentujących prześladowania i martyrologię unitów. W procesie kształtowania się negatywnego paradygmatu Rosji
w diariuszu Żeromskiego doznanie Podlasia stanowi punkt kulminacyjny. Odtąd
o wizerunku Imperium decydują emocje skrajne, odbierające „Moskalom” wszelkie rysy człowieczeństwa, degradujące ich do poziomu bezrozumnych zwierząt,
nieokrzesanych barbarzyńców, półdzikich Azjatów 12. Nic dziwnego, że cenzura
najmocniej okaleczyła Dzienników tom odnaleziony, zawierający najwięcej inwektywnych synonimów Rosjan: mongołów, kacapów, plugawców, moskiewskich
11
Ż e r o m s k i, Dzienników tom odnaleziony, s. 45. Autora Przedwiośnia należałoby w tym
zakresie uznać za kontynuatora i spadkobiercę demokratycznego obozu Wielkiej Emigracji, wyraźnie odróżniającego sprawę wolności Polski (identyfikacji narodowej) od kwestii rewolucji społecznej
(identyfikacji ideologicznej) i tylko tej pierwszej przyznającego rację. Zob. A. N o w a k, Polacy,
Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku. Kraków 1998, s. 138–139.
12
W Dziennikach można odnaleźć niemal wszystkie rysy negatywnego portretu Moskala-Rosjanina, skatalogowane przez A. N i e w i a r ę (Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach
prywatnych. Portret. Łódź 2006, s. 55–111) na podstawie analizy prywatnych zapisów Polaków
z okresu od XVI do XIX wieku, ale – co zaskakujące – z pominięciem diariusza Żeromskiego. Na
wizerunek ten w Dziennikach składa się stereotyp wroga (z wszelkimi wariantami pośrednimi: wroga-oszusta, zdrajcy, krzywoprzysięzcy, łupieżcy), barbarzyńcy (też: barbarzyńcy-Azjaty), tyrana
i despoty, innowiercy, poganina i świętokradcy.
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wszawców (BN-21 3–4, 10, 140v.), oraz najbardziej oskarżycielskie notatki i komentarze 13:
Wszystko może spodleć, zgnić, zmoskalić – lud się ostoi... [BN-21 6]
Owe cztery kościoły, jakie widać z daleka, przedstawiają się tak: jeden jest cerkwią. Na
szczycie gotyckiej wieży architekt mongolski przylepił banię azjatycką w kształcie piguły ze
śniegu. Dwa pozostałe sypią się w gruzy. Jest to widok obrażający naturę ludzką, coś, co tylko
mongoł zrobić może kopytami. Wieża na wspaniałym, czysto gotyckim olbrzymie – kościele
pijarskim, krzywi się na bok, krzyż żelazny wisi już tylko, wybite okna, czarne, przerażające
mury, zielska... Stoi to w środku miasta. W byłym klasztorze pobernardyńskim – koszary,
w byłej szkole pijarskiej – zakład dla nauczycieli wiejskich. Trzeci kościół i klasztor (benedyktyński) na końcu miasta – w gruzach. Zwiedziłem go. Marmurową posadzkę wydarto do cerkwi,
złupiono, ale złupiono tak, jak wieprze tylko umieją łupić. W podziemiach leżą kości zakonnic
w porozbijanych trumnach, gdzie sołdaci szukali pieniędzy, porozwłóczone, rozmiecione... Pod
szczytem ostrołuków, które pękają i walą się w gruzy – świegoczą z gniazd jaskółki.
Niegdyś... oczy zachodzą. Kto chce zrozumieć, czym są Moskale, trzeba zwiedzić taki Drohiczyn albo Białą – inaczej nie pojmie się tego narodu chodzącego na czworakach...
[BN-21 25–25v.]
Przeklęte Kielce! W zetknięciu z Moskalami nabrałem takiej nadwrażliwości, że trzęsę
się, usłyszawszy ten psi język. [BN-21 146]

Ostatnie utrwalone w Dziennikach doświadczenia Żeromskiego, zdobyte na
„przygniecionej łapami Moskala” podlaskiej ziemi (BN-21 19), wyniesione z oglądu „znieprawionych podłością moskiewską chłopów” (BN-21 18–18v.) oraz silnie
zrusyfikowanego gimnazjum i społeczeństwa kieleckiego 14 umacniają nabyte
z lektur romantycznych przeświadczenie pisarza, że Rosja jest przestrzenią infernalną 15, „siłą piekielną”, która „dławi żywioły dobre [...] na gnój” 16. Dlatego budzi
wstręt, nieuchronny i konieczny opór, na poziomie języka wyrażany – szokującymi dziś – wulgaryzmami, animalizacjami, naturalistycznymi metaforami 17. Nasycenie nimi diariusza potwierdza, że – obok funkcji pragmatycznych, (samo)poMiędzy wydaniem w latach 1963–1966 tomów 1–7 Dzienników a rokiem publikacji Dzienników tomu odnalezionego (1973) musiała się też zmienić i zaostrzyć cenzura. We wcześniejszych
tomach przepuszczane są obelżywe apostrofy („O, Moskale, przyjaciele Moskale, bracia Moskale
– niech was cholera trzebi co rok!...”, D-6 188) oraz niektóre inwektywne synonimy Rosjan (mongoły, hieny, wywłoki áD-5 98–100ñ). W Dzienników tomie odnalezionym konsekwentnie eliminuje
się wszelkie zapisy mogące być uznane za obraźliwe („U Ostoi [w noweli Zły duch] Franek przynosi ze sobą moskiewszczyznę, chełpi się, że bohu i caru służył [...]” ás. 55ñ. Wycięta przez cenzurę
dalsza część zdania brzmi: „ma w sobie poczucie przemocy i gwałtu” áBN-21 18v.ñ); usuwa się
nawet – wcześniej przez cenzora nie kwestionowane – słowo „Moskal”.
14
Zob. Ż e r o m s k i, Dzienników tom odnaleziony, s. 38–41, 197, 203.
15
Zob. E. K i ś l a k, Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa 1991.
– J. F i e ć k o, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005.
16
Ż e r o m s k i, Dzienników tom odnaleziony, s. 38.
17
Ich występowanie w Dziennikach A. Z d a n o w i c z (Metafizyka i życie społeczne. Stefan
Żeromski wobec problemów współczesności. Warszawa 2005) wyjaśnia „specyficzną metafizyką”
Żeromskiego, która sprawia, że „twórczość literacka, miłość ojczyzny i erotyzm są nie tylko elementami konstruującymi dziennikowe zapisy, ale też trzema potężnymi, nieopanowanymi siłami, którym
ulega autor. Jak niepohamowany popęd płciowy i przymus pisania, tak i umiłowanie rodzinnej ziemi
(oraz pragnienie jej wyzwolenia) to instynkt [...]. Wszystkie trzy wywodzą się z jednego, głębokiego
źródła – równie silne, groźne i święte. O sztuce, miłości, Polsce mówi się w dzienniku zarówno językiem religii, jak i biologii. Także dotyczące ich słownictwo jest używane wymiennie” (s. 60).
13
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znawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, warsztatowych itd. 18 – odgrywał
on rolę wentyla bezpieczeństwa, transferu negatywnych emocji, w tym przypadku
wywołanych antypolską polityką zaborczych władz.
Perspektywa prywatna („ja-Stefan Żeromski”)
Spór polsko-rosyjski, na płaszczyźnie narodowej przybierający postać trwałego antagonizmu, na gruncie prywatnym nie jest już tak otwarcie ani konsekwentnie prowadzony. Dużo rzadziej Dzienniki informują również o osobistych kontaktach Żeromskiego z Rosjanami – w okresie prowadzenia diariusza znacznie
częściej stykał się on z decyzjami administracyjnymi państwa carskiego niż z jego
obywatelami 19. Nieliczne notatki potwierdzają jednak, że – mimo wyraźnych
narodowych uprzedzeń – przyszły pisarz nie zajmował tak dogmatycznego stanowiska w relacjach indywidualnych. Albo inaczej: chciał zajmować, ale rzeczywistość niweczyła te postanowienia. Dzienniki, rejestrujące życie realne a nie
wydedukowane, pokazują, że codzienność ich autora nie była przyjętym odgórnie
projektem do realizacji i wymuszała na nim wiele sprzecznych, współbieżnych
wersji zachowań.
Widać to zwłaszcza w stosunku Żeromskiego do kobiet. Szkolna fascynacja
Heleną Skierską, córką wysokiego rangą rosyjskiego urzędnika, jest, naprzemiennie, albo okładana anatemą („Ja Polak, niepokalany w mej miłości, mam kochać
córkę zbrodniarza, co Ściegiennego skwoź stroj przepędził?! Precz z nią! Precz z tą
występną miłością!”, D-1 284), albo wyrażana egzaltowanymi wierszami i lirycznymi wspomnieniami („Czemuż jednak drżę, pod powiekami łzy czuję na wspomnienie Heleny. Imię mej wioski i imię mej jedynej kochanki wzbudzają we mnie
jedynie silne, straszne uczucia. [...] Rok już dobiega, jak ją kocham”, D-1 302–303).
Natomiast wobec pięknych Rosjanek (brzydkich nie zauważa) Żeromski w ogóle
zdaje się nie stosować kategorii narodowych, tylko płciowe: jest po urokiem spotkanej w Kielcach „ładnej i zgrabnej facetki, Katieriny Izmiestjew” (D-1 259),
w Warszawie flirtuje z przygodnie poznanymi Rosjankami i asystuje im aż do
cerkwi (D-3 42), pewną „Moskiewkę Jelenę” wymienia w jednym ciągu ze Skierską i Radziszewską jako kolejną Helenę w jego życiu, która mu się podoba
(D-3 306). Bywa też w latach gimnazjalnych na rautach z kielecką „arystokracją
moskiewską” i dobrze się bawi, zazdrości „Moskalom” swobody towarzyskiej,
ułatwiającej nawiązanie bliższych (i szybszych) kontaktów z kobietami (D-1 259).
Dużo ostrzejsze kryteria stosuje Żeromski wobec mężczyzn. Obcych Rosjan,
18
Pełny zakres funkcji dzienników prowadzonych przez pisarzy przedstawił P. R o d a k
w szkicu Dziennik pisarza. Praktyka, materialność, tekst (w zb.: Narracje po końcu áwielkichñ
narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra... Red. H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa 2007, s. 377–388).
Zob. też P. R o d a k, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Warszawa 2011.
19
M. P ł a c h e c k i w szkicu Makrospołeczna sytuacja komunikowania w dobie niewoli.
Królestwo Polskie 1864–1885 (w: Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie
zaborów á1800–1880ñ. Warszawa 2009, s. 144–166) dokonał „pobieżnej [...] prezentacji całościowej
strategii instytucjonalizowania władzy »obcego« w tej jej postaci historycznej, którą wypracowała
administracja rosyjska w popowstaniowym Królestwie”. Zob. też A. T u s z y ń s k a, W oczach
Polaków. Polacy i Rosjanie. Życie codzienne w Warszawie w latach 1865–1905. W zb.: Przemiany
formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999.
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urzędników, studentów, żołnierzy, traktuje jak reprezentantów wrogiej aparatury
carskiej i przedstawia w mniej lub bardziej agresywny sposób. Sporadyczne, jednostkowe przypadki pozytywne opisuje przy użyciu kompromitującej składni
„Moskal, ale uczciwy” 20:
Dziś rano byłem z macochą, w jej interesie, u dyrektora. Przyjął nas bardzo grzecznie.
Moskal bez żadnych zasad, ale uczuciowy i powodujący się czasami wskazówkami sumienia.
[D-5 61]

Nawet przyjaźń ze szkolnymi kolegami, Wasylem Michajłowem i Iwanem
Szczukinem, obwarowana jest warunkiem wystąpienia u nich jakiegoś naddatku
– muzycznego talentu, „poetycznej duszy”, propolskiego nastawienia – który by
usprawiedliwiał sympatię Żeromskiego i przynajmniej częściowo równoważył ich
złe, rosyjskie pochodzenie.
Niemniej na gruncie prywatnym Żeromski początkowo dopuszcza możliwość
takich przyjaźni. Michajłowa autentycznie lubi i ceni za porywającą grę na skrzypcach, w Szczukinie rozpoznaje pokrewną sobie, marzycielską duszę i czyni go
swoim największym powiernikiem. Gdy pisze o nim: „Lubię tego Moskala serdecznie” (D-2 49), to etnonimowi „Moskal”, wielokrotnie pojawiającemu się
w Dziennikach w pejoratywnym znaczeniu, nadaje dużo cieplejszą barwę. Stylistycznych i kulturowych wzorców do takiego postrzegania swojej przyjaźni ze
Szczukinem – rozwijanej w trudnej sytuacji historycznej, ale opartej na wzajemnym
szacunku – szuka Żeromski w Ustępie do III części Dziadów i w relacjach między
Mickiewiczem a Puszkinem: „Dziwna sympatia ludzi mieszkających na dwu
szczytach alpejskich, które rozdarła na wieki niezgłębiona przepaść...” (D-2 49).
Rzeczywista przepaść okazuje się jednak głębsza niż literacka. Michajłow,
przyłapany na plagiatorstwie, kompromituje się wprawdzie w oczach Żeromskiego jako człowiek, nie Rosjanin, ale autor Dzienników dokonuje wówczas charakterystycznego generalizującego przesunięcia i uznaje, iż Michajłow „to typ owych
podłych, chytrych Azjatów, nad niższymi tyranów – ilotów względem wyższych”
(D-2 49). Konflikt ze Szczukinem natomiast, mający podłoże narodowe (Szczukin
wszczyna awanturę w szkole z powodu używania przez uczniów języka polskiego),
doprowadza Żeromskiego do wniosku, że z zasady niemożliwa okazuje się przyjaźń
Polaka z Rosjaninem, że Szczukin „jest [...] [mu] wrogiem dlatego już, że jest
Moskalem. Patriotyzm ma to do siebie, że nie umie zrozumieć tegoż samego patriotyzmu w członku innego narodu” (D-2 67). Co nie przeszkadza mu w dalszych
kontaktach z Michajłowem oraz w podtrzymywaniu znajomości ze Szczukinem
nawet wtedy, gdy ten zostanie podchorążym w wojsku carskim (D-4 11). Ani
w życzliwym traktowaniu później spotykanych Rosjan, jak wykładowcy anatomii,
Aleksandra Izmajłowa (D-4 322–323).
Przez swą szczątkową obecność w Dziennikach osobnego omówienia domaga
się sprawa sióstr Żeromskiego: starszej, Aleksandry, i młodszej, Bolesławy. Sens
każdego dziennika kryje się bowiem nie tylko w tym, o czym diarysta pisze, ale
też w tym, co przemilcza, co stara się ukryć. A Żeromski o obu siostrach wspomina nadzwyczaj rzadko. O „biednej Olesi” – skonfliktowanej z macochą, samodzielnie próbującej układać sobie życie – napomyka ze współczuciem 25 IX 1883, in20
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formując, że spóźniła się na pogrzeb ojca (D-1 253), kilka dni później odnotowuje odebranie od niej listu (D-1 265). W dalszych zapisach Aleksandra występuje
już bezimiennie, zawsze w połączeniu z Bolesławą, w gorzkich, oskarżycielskich
sformułowaniach o siostrach, co „kłamią zawsze” (D-2 252), i „upadłych kobietach”
(D-2 248). Nieco więcej jest wzmianek o Bolesławie, którą po śmierci rodziców
wychowuje dalsza rodzina. W gwałtownych słowach Żeromski donosi o nagłym
pozbawieniu jej tej opieki latem 1885 roku, o krótkotrwałej służbie dziewczyny
u wicegubernatora Kielc, o nauce krawiectwa podjętej dzięki wparciu macochy
(D-2 248–252). Później drogi rodzeństwa się rozchodzą i Bolesława powraca na
karty Dzienników dopiero wiosną 1891, gdy Żeromski odnajduje siostrę w Warszawie i po godzinnej z nią rozmowie zapisuje: „Wszystko [jej] przebaczyłem,
z głębi serca przebaczyłem” 21.
Niezwykła oszczędność informacyjna Żeromskiego i dyskrecja, jaką wykazuje, mówiąc o siostrach – uderzająca szczególnie w zestawieniu z ekshibicjonistycznymi zwierzeniami dotyczącymi spraw erotyki – sprzyjały powstaniu licznych
plotek i legend na temat Aleksandry i Bolesławy Żeromskich. Według najbardziej
rozpowszechnionej interpretacji, opartej na ustaleniach Jerzego Kądzieli 22, „wstydliwe milczenie” przyszłego pisarza wynika z poczucia „hańby domowej”: okazuje
się bowiem, że „obie siostry gorącego patrioty [...] wychodzą za mąż za rosyjskich
policjantów” – „Aleksandra za żandarma, Bolesława za policjanta i strażnika
więziennego” 23. Jedyne, co Żeromski może w takiej sytuacji zrobić, to zerwać
z siostrami wszelkie kontakty. Postawę taką potwierdzałaby notatka z 24 VIII 1885,
dokumentująca jego reakcję na wiadomość o podjęciu przez Bolesławę służby
w domu wicegubernatora:
Bolcia jest w Kielcach, gdyż podobno przywieziono ją i zostawiono na środku rynku. Przez
parę dni tułała się po mieście, w końcu znalazła miejsce służącej u wicegubernatora. Dziś,
przechodząc ulicą Pocztową, widziałem ją stojącą w bramie. Przeszedłem koło niej udając, że
jej nie widzę. Tak... ja tak postąpiłem. I nie wyrzucam sobie tego. [...] Biedna matko moja,
jakżem szczęśliwy, że śpisz na wieki: nie wiesz, że dwie twoje córki są kobietami upadłymi.
[...] Czuję, że dokonywa się niesprawiedliwość, czarna jak piekło, hańba moich grobów. [...]
Piętnastoletnia dziewczyna w służbie u Moskali, a więc w służbie hańby. Jakże mi straszno!
Widzę ją brzemienną, złodziejką, prostytutką. Matko moja, matko moja, matko moja! Ja się
zemszczę, ja ich na świat, na słońce jak zbrodniarzy wywiodę, ja ich imiona pod pręgierz zaniosę! [D-2 248–249]

Kądziela nie znał wszakże i nie włączył do edycji Dzienników tomiku z wiosny
1891, informującego o pojednaniu Żeromskiego z młodszą siostrą, nie wiedział
o jego późniejszych kontaktach z córką Bolesławy, Cecylią Endrychówną 24. Przede
wszystkim jednak błędnie przypisał mężowi Bolesławy, Janowi Endrychowi, policyjną karierę i rosyjskie pochodzenie – z dokumentów odnalezionych przez
Zdzisława Jerzego Adamczyka wynika, że Endrych był szewcem narodowości
S. Ż e r o m s k i, Dziennik z wiosny 1891 roku. Oprac. Z. J. A d a m c z y k, Z. G o l i ń s k i.
Kielce 2000, s. 45.
22
K ą d z i e l a, Młodość Żeromskiego, s. 41–44. Z. J. A d a m c z y k w artykule Mława i kobiety Żeromskiego („Tygodnik Kulturalny” 1979, nr 38) przywołuje również inne, mniej lub bardziej
sensacyjne, wersje biografii Aleksandry Żeromskiej.
23
Z i m a n d, op. cit., s. 75.
24
Zob. S. Ż e r o m s k i, Listy 1884–1892. Oprac. Z. J. A d a m c z y k. Warszawa 2001, s. 36.
21
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polskiej i wyznania katolickiego 25. Źródeł nieporozumień między rodzeństwem
należy zatem szukać gdzie indziej, raczej w sferze obyczajowej niż narodowej.
Nawet chęć zmityzowania owego konfliktu poprzez incydent „służby u Moskali”
jest ryzykowna – impulsywne zachowanie Żeromskiego wcale nie było przyczyną
zerwania stosunków z siostrą, z którą kilka dni później się spotkał, a wówczas
bardziej martwił się jej brakiem perspektyw na przyszłość niż niedawną „hańbą”
(D-2 252). Budowanie na bazie notatek, których właściwie nie ma, tezy o patriotycznym wykluczeniu Bolesławy Żeromskiej z rodziny okazuje się więc nadużyciem; w świetle dokumentów są to twierdzenia zupełnie bezpodstawne.
Wiarygodniej brzmi obiegowa opinia o zmowie milczenia wokół starszej
siostry, która rzeczywiście wychodzi za mąż za Rosjanina i przeprowadza się do
Moskwy. Mimo to historia Aleksandry Żeromskiej także rodzi wiele pytań i wątpliwości. Brakuje dokumentów potwierdzających datę ślubu Aleksandry i Michaiła Karpowów, istnieją jedynie przypuszczenia, że miał on miejsce około roku
1885 26. Nie wiadomo więc, czy wyłącznie tym zakazanym małżeństwem należy
motywować nieobecność starszej siostry w diariuszu. Czy wzmianki o upadku
Aleksandry interpretować narodowo, czy może – jak w przypadku Bolesławy,
skoro siostry wymieniane są razem – obyczajowo? Trudno, oczywiście, zakładać,
by pisarz cieszył się z rosyjskiego szwagra, ale nie sposób też wyrokować o bezwzględnym „wyklęciu” Aleksandry i jej rodziny – w późniejszych notatkach Żeromskiego pojawia się adres siostrzeńca, Włodzimierza Karpowa, którego po
pierwszej wojnie światowej sprowadza do Mławy macocha pisarza, Antonina
z Zeitheimów Żeromska 27.
Chwiejna, niestabilna, czasami niejasna postawa Żeromskiego w sferze prywatnej podyktowana jest prawidłami życia, równie zmiennego i nieprzewidywalnego. Dzienniki, będące dokumentem osobistym, a więc nastawione na rejestrację
tej prywatności i formułujące opinie wyłącznie na użytek ich twórcy, jak żaden
inny tekst podważają tezę o Żeromskim jako modelowym wręcz wzorcu obsesji
i nienawiści do Imperium. Wydaje się, że w relacjach jednostkowych młody autor
diariusza – dopiero kształtujący swój stosunek do świata, szybko ulegający emocjom – po prostu nie byłby w stanie takiego zwartego systemu stworzyć, a później
z żelazną konsekwencją go realizować. W młodzieńczej, indywidualnej biografii
Żeromskiego jest miejsce i na wstydliwe milczenie, i na rosyjskie piękności, i na
„moskiewską” odrazę.
Perspektywa literacka („ja-pisarz”)
Na obraz Rosji, budowany z pojedynczych diarystycznych zapisów Żeromskiego, składa się również rosyjska kultura. W Dziennikach jest ona dość specyficznie traktowana. Należałoby właściwie mówić o dwóch różnych kulturach rosyjskich, między którymi nie ma żadnego przejścia, żadnej łączności. Jedną – ak25
Potwierdzają to metryki chrztu dzieci Bolesławy i Jana Endrychów z lat 1895–1896 i 1903,
znajdujące się w aktach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Warszawie. Za informację o tych dokumentach składam prof. Adamczykowi serdeczne podziękowania.
26
Zob. A d a m c z y k, op. cit.
27
Zob. ibidem.
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ceptowaną i fascynującą, intensywnie przenikającą do świadomości literackiej
Żeromskiego i szeroko uobecnioną w Dziennikach – wyznacza twórczość największych poetów i prozaików XIX-wiecznej Rosji: Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Gogola, Turgieniewa. Drugą – budzącą opór i niechęć, odbieraną jako
forma carskiego terroru, wyrzuconą zatem absolutnie poza nawias kultury polskiej
i kultury autora Dzienników – stanowi rosyjska sztuka. Ta albo zupełnie nie istnieje w notatkach Żeromskiego (który zgodnie z powszechnym zwyczajem bojkotuje koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne organizowane przez zaborcę),
albo jest komentowana szyderczo, gdy tematem zapisów są dzieła rzeźbiarsko-architektoniczne, np. słynne i znienawidzone przez warszawiaków pomniki Paskiewicza, na placu Saskim i w Olszynce Grochowskiej (D-4 322; D-5 98–99),
oraz prawosławne cerkwie (BN-21 25). Pozaliteracką propozycję kulturową Rosji
interpretuje Żeromski w kategoriach narodowych i odczuwa jako całkowicie odrębną i dużo niższą od rodzimej sztuki: wschodnią, azjatycką, mongolską. Ofertę
literacką – jako nowoczesną, ponadnarodową, europejską, z której można i należy
twórczo korzystać.
Wydaje się, że brak uprzedzeń do literatury rosyjskiej nie wynika – jak by
sugerowała nazbyt biograficzna lektura Syzyfowych prac – z rosyjskojęzycznej
edukacji, ale z zainteresowań i ambicji pisarskich Żeromskiego, który przez cały
okres prowadzenia diariusza poszukuje własnego programu literackiego 28. Czyta
dużo, zachłannie, niemal wszystkich współczesnych autorów europejskich – w równej liczbie rosyjskich, co angielskich i francuskich 29. Jest regułą, że nie przykłada
do nich miar narodowych, kategorii pro- lub antypolskości. Używa wprawdzie
terminów typu „naturalizm rosyjski” czy „naturalizm francuski”, ale w znaczeniu
definicyjnym, nie wartościującym. Wobec utworów, które w diariuszu komentuje,
przepisuje czy parafrazuje, stosuje kryteria artystyczne (językowe, warsztatowe)
oraz ideowe (tematyczne) i zgodnie z nimi, na określonych etapach swojego rozwoju, aprobuje zarówno koncepcje Turgieniewa, jak i Taine’a, a odrzuca – Zoli
czy Dostojewskiego. W swoich poszukiwaniach literackich nie skazuje się na rodzimość ani europejskość w znaczeniu Zachodu – jest wielokulturowy, otwarty
również na Wschód i zupełnie „niepolityczny”.
W latach gimnazjalnych Żeromski poznaje piśmiennictwo rosyjskie dwutorowo: poprzez oficjalny program nauczania oraz własne lektury. W szkole omawia
twórczość Puszkina, Lermontowa, Gogola, ale samodzielnie wykracza daleko poza
obowiązujący kanon. Zgodnie z postanowieniem z dnia 21 VII 1885: „Zacznę
studia nad literaturą rosyjską. Turgieniew, Puszkin, Lermontow, Gogol zajmą mi
rok ten. Przystąpię do nich z umysłem do pewnego stopnia krytyczno-artystycznym
[...]” (D-2 218), rozczytuje się w utworach Lermontowa (wiersze, Demon, Izmaił-Bej, Maskarada, później również Bohater naszych czasów), Puszkina (Eugeniusz
Oniegin, Noce egipskie, liczne wiersze), Gogola (Rewizor, Szynel, Wieczory na
Zob. Z. J. A d a m c z y k, „Dzienniki” jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1970, z. 3.
29
Zob. m.in. W. B o r o w y, Żeromski i świat książek. W: O Żeromskim, s. 67–68, 87–93. –
E. K o r z e n i e w s k a, O „Dziennikach” Stefana Żeromskiego. „Pamiętnik Literacki” 1954, z. 3,
s. 14–15. – F. A r a s z k i e w i c z, Świat książek młodego Żeromskiego. W: Dzieła i twórcy. Studia
i szkice. Warszawa 1957. – J. K ą d z i e l a, wstęp w: S. Ż e r o m s k i, Dzienniki. (Wybór). Oprac.
J. K ą d z i e l a. Wrocław 1980, s. XXXIX–XL. BN I 238.
28
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futorze koło Dikańki), Turgieniewa (Zapiski myśliwego, Nowizna, Rudin, W przededniu, Poezje prozą). Czyta także nie wymienionych w tym rejestrze poetów Jewgienija Boratyńskiego i Wasilija Żukowskiego, powieściopisarza Grigorija Danilewskiego (Księżna Tarakanówna), rewolucyjnego publicystę Dmitrija Pisariewa
(Pszczoły). Już po opuszczeniu Kielc zapoznaje się z Dostojewskim (Zbrodnia
i kara, Bracia Karamazow), Michaiłem Sałtykowem-Szczedrinem (Za granicą,
Barwne listy, Satyry w prozie), Grigorijem Macztetem (nowele), Aleksiejem Kolcowem (wiersz Droga), nadal studiuje Turgieniewa (Andrzej Kołosow, Człowiek
w szarych okularach, Nieszczęśliwa, Ojcowie i dzieci) 30.
Stosunek Żeromskiego do poszczególnych autorów jest różny. „Romans historyczny” Danilewskiego przerwie bez żalu po kilku stronicach; postępowego
Pisariewa, ocenzurowanego w Rosji, oceni bardzo wysoko; z silnie przeżytym
Dostojewskim podejmie polemikę na temat sposobu przeprowadzania analizy
psychologicznej postaci. Nie do wszystkich też twórców zdoła podejść „krytycznie”.
Takiemu intelektualnemu oglądowi wymknie się przede wszystkim poezja Michaiła Lermontowa, która – częściowo samodzielnie, częściowo wtopiona w mowę
Żeromskiego – utworzy zmetaforyzowany, miłosny język kilku tomików Dzienników, poświęconych historii burzliwego związku ich autora z Heleną Radziszewską.
Szczególnie na początku znajomości z Heleną chętnie sięga Żeromski do
tekstów Lermontowa. O ile wcześniejsze, szkolne jeszcze, uczucia do Ludwiki
Borkowskiej i Heleny Skierskiej dawały się wyrazić własnymi, nieporadnymi,
postromantycznymi wierszami Żeromskiego 31, o tyle trudna miłość do siostry
macochy, kobiety zamężnej, prawie o dziesięć lat starszej, wymaga jakby dostojniejszej oprawy literackiej – artyzmu wielkich poetów romantycznych: Słowackiego, Goethego, Puszkina i (najczęściej) właśnie Lermontowa.
W jego wierszach i poematach Żeromski odnajduje własne emocje i przeżycia.
Trudno powiedzieć, na ile świadomie przyszły pisarz wykorzystuje tu metodę
sprawdzoną w najwcześniejszych latach gimnazjalnych, gdy w każdej czytanej
powieści szukał „siebie, oddźwięku swych uczuć” (D-1 172). Wielokrotnie jednak
o swojej tęsknocie, zazdrości, rozpaczy „mówi” językiem nie swoim, ale Lermontowa, jakby uznawał, że „moskiewski poeta” trafniej odda chaos jego myśli, pełniej
wyrazi siłę namiętności. Bardzo często notatki przybierają więc formę cytatów
z wierszy, długich, kilkustrofowych (D-2 276–277, 279–280; D-3 113), opatrywanych egzaltowanymi komentarzami: „Na wszystkie moje duże bóle umie odpowiedzieć Lermontow” (D-2 302), „Jego jednego dziś rozumiem” (D-2 299).
Znamienne, że Żeromski – który wszechobecny na ulicach język rosyjski
potrafi nazwać „psim językiem” (BN-21 146) i w późniejszych latach będzie tępił
wszelkie rusycyzmy w swoim słowniku 32 – wiersze Lermontowa (rzadziej PuszZob. G. T i m o f i e j e w, Literatura rosyjska a Żeromski. „Kurier Literacko-Naukowy” 1935,
nry 11/12, 15, 18–22, 26–30, 32. – B. Ś n i a d o w e r, Literatura rosyjska w „Dziennikach” Żeromskiego. „Slavia Orientalis” 1966, nr 1.
31
K ą d z i e l a (wstęp, s. XXXVIII) pisze: „Przytoczone w Dziennikach liryki osobiste, jak np.
szereg miłosnych inwokacji do Heleny Skierskiej, odznaczają się [...] pozą romantyczną w skargach
na osamotnienie, sentymentalną egzaltacją w wyrazie uczuć, a przede wszystkim nieporadnością
artystyczną nawet w ramach konwencji epigońskoromantycznej”.
32
Zob. H. K u r k o w s k a, Młody Żeromski a język rosyjski. W zb.: Stefan Żeromski – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977, s. 288.
30
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kina, Boratyńskiego, Żukowskiego), mimo dostępności polskich przekładów,
czyta w oryginale i przepisuje cyrylicą. Fragmentów cyrylicą jest w Dziennikach
zresztą więcej, ich naturalne niejako występowanie wynika z czynników zewnętrznych, z konieczności: w taki sposób Żeromski notuje treść wykładów, kopiuje
wyjątki z rosyjskojęzycznych wydań swych aktualnych lektur. Jednak uczynienie
z oryginalnej rosyjskiej poezji części integralnej własnych wyznań tłumaczy
się osobistymi potrzebami przyszłego pisarza i stanowi miarę jego ówczesnej
wrażliwości estetycznej.
Żeromski chętnie utożsamia się więc z Lermontowskimi romantycznymi kochankami, samotnikami i marzycielami, zachwyca śpiewną linią fraz poety („Lermontow umiał śpiewać drobne, codzienne cierpienia, które na razie są męczarniami. W takich jak dzisiejsza sytuacjach – tylko jego jednego czytać można”,
D-2 280), podziwia doskonałość artystyczną Demona („Jest to rzecz prześliczna.
[...] Demon jest prawdziwie piękny. Przegląda tu płomienna, harda dusza. Mimo
woli zapalasz się. Są miejsca przepiękne, jak to, gdy przy mogile dziewicy, kochanki demona, stoi anioł”, D-2 283). Wydaje się, że przede wszystkim odpowiada początkującemu pisarzowi atmosfera panująca w tych wierszach, ich melancholijność i nasycenie smutkiem – gdy romans z Heleną Radziszewską przybierze
bardziej cielesne formy, uduchowiony Lermontow („północny Byron”, jak go
Żeromski nazywa áD-3 155ñ) zacznie znikać z kart Dzienników. A wraz z wygaśnięciem uczucia jego urok w ogóle przestanie działać:
Pamiętam, jak kochając do obłąkania Helenę, wtedy, gdy była tej jedynej miłości najczarowniejsza chwila – czytałem Lermontowa poemat Demon. Każdy wyraz miał dla mnie wyraz
czarodziejski. Płakałem nad nim cichymi łzami miłosnej goryczy. Później – czytałem go
w Warszawie, gdy czary znikły, i... nie wydawał mi się tyle pięknym... [D-6 165–166]

Miejsce Lermontowa i poezji romantycznej, którą – niezależnie od uczuciowych
zawirowań – Żeromski poddaje wówczas krytyce i odsuwa od głównego nurtu
swych zainteresowań literackich 33, zajmuje proza: powieści polskich pozytywistów,
francuskich naturalistów, rosyjskich realistów. Wszyscy poznawani autorzy, m.in.
Orzeszkowa, Prus, Sienkiewicz, Konopnicka, Taine, Zola, Bourget, Dostojewski,
mają wpływ na kształtowanie się programu artystycznego Żeromskiego w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku. Swoją tożsamość literacką buduje on
jednak w odniesieniu do jednego twórcy – Iwana Turgieniewa, którego w okresie
prowadzenia Dzienników uważa za najwybitniejszego pisarza europejskiego („Nad
artystami Europy stoi jeden zawsze, wieczny filozof, znawca człowieka, smutny
mędrzec – Turgieniew”, D-4 178) 34. Adamczyk w szkicu poświęconym ewolucji
poglądów estetycznych Żeromskiego pisze:
W dniu 28 V 1886 Ż e r o m s k i notuje: „Panna Celina przysłała mi do czytania dwa tomy
Słowackiego. Rzecz dziwna – to mnie już nie zachwyca. Minęły czasy szalonych uwielbień dla tego
poety-złośnika” (D-2 335). Zob. też A d a m c z y k, „Dzienniki” jako dokument formowania się
programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego, s. 9.
34
Nieco inne wnioski z „rosyjskiego” oglądu Dzienników wysnuwa L. J a z u k i e w i c z - O s e ł k o w s k a (Stosunek Żeromskiego do Dostojewskiego i jego twórczości artystycznej. W:
Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego. Warszawa 1980,
s. 265–267), która sugeruje, że – wbrew autorskim deklaracjom – bliższy był Żeromskiemu chaos
wpisany w świat przedstawiony Dostojewskiego niż ład Turgieniewowskiej prozy.
33
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Jeszcze w czasach gimnazjalnych traktował Żeromski utwory Turgieniewa jako wzór literatury współczesnej, jeszcze przed przyjazdem do Warszawy zapisał w dziennikach opinie,
które świadczą o jego wielkim uznaniu dla pisarstwa autora Rudina, W przededniu, Dymu.
Teraz, w Warszawie, jego stosunek do Turgieniewa pogłębił się. Autora Rudina cenił teraz już
nie tylko za (określenie bardzo ogólne) łączenie w utworach „obiektywnie” prawdziwego obrazu świata z demokratyczną tendencją, dostrzegał bowiem w jego pisarstwie nowe wartości.
Turgieniew stał się teraz dla Żeromskiego przede wszystkim znawcą i badaczem ludzkiej
duszy oraz wybitnym artystą. Czytając jego utwory, starał się przeanalizować, podpatrzyć,
rozłożyć niejako na pierwiastki ich „artyzm”. Źródło siły i doskonałości pisarstwa Turgieniewa
widział w unikaniu moralizatorstwa i w bogactwie obserwacji, dzięki którym rosyjski pisarz
„myśli obrazami”, przedstawia interesujące i wyraziste sytuacje oraz sylwetki bohaterów –
ludzi najzwyczajniejszych, a jednak zajmujących i ciekawych 35.

Turgieniew jest najczęściej komentowanym obcojęzycznym artystą w Dziennikach. Analizy dotyczą technik powieściowych autora Zapisków myśliwego
(metod obrazowania, konstrukcji fabuły, kreacji postaci, języka), uznanych przez
Żeromskiego za nowoczesne, odpowiadające formule ambitnej literatury realistycznej, oraz tematyki, ocenionej jako ważna i głęboka, bo dotykająca aktualnych
spraw społecznych (krytyki pańszczyzny, nędzy ludu, deklasacji szlachty, powinności inteligencji) i narodowych (troski o przyszłość własnego kraju, miłości
ziemi rodzinnej) 36. Żeromski, mający chyba pokrewny temperament artystyczny,
wyrażający się w potrzebie głoszenia w literaturze całej niewygodnej prawdy o Rosji (Turgieniew) czy Polsce (własna twórczość), nie oburza się na patriotyzm rosyjskiego pisarza. Podobnie zresztą ów patriotyzm rozumie. Kilkakrotnie w DzienniA d a m c z y k, „Dzienniki” jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów
estetycznych Stefana Żeromskiego, s. 21. Temat fascynacji Żeromskiego Turgieniewem podejmowany był wielokrotnie; zob. m.in. T i m o f i e j e w, op. cit. – F. S i e l i c k i, Z dziejów sławy Iwana
Turgieniewa w Polsce (1918–1939). „Slavia Orientalis” 1961, z. 3. – E. C z u c h n o w a, Żeromski
w szkole Turgieniewa. W zb.: Stefanowi Żeromskiemu w setną rocznicę urodzin. Red. S. Zabierowski.
Katowice 1967. – Ś n i a d o w e r, op. cit. – H. W i a t r o w a, Pisarze polscy o Iwanie Turgieniewie.
„Język Rosyjski” 1969, nr 1. – B. O l a s z e k, I. Turgieniew w „Dziennikach” S. Żeromskiego.
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” seria 1, z. 97 (1973).
– J. T r o c h i m i a k, Iwan Turgieniew w kręgu pisarzy polskich. W: Pisarze rosyjscy a Polska.
A. Hercen, I. Turgieniew, M. Czernyszewski, M. Dobrolubow. Siedlce 2006.
36
Po przepisaniu fragmentu opowiadania Kancelaria z Zapisków myśliwego Ż e r o m s k i
dodaje: „Czy bogaty naturalizm francuski przedstawia sceny tak mistrzowskie, nie wiem – ale [wiem],
że ja innego naturalizmu nie chcę. Nie pojmowałem i nie pojmuję obiektywizmu zupełnego. Trzeba
tendencji. Turgieniew przejmował elektrycznym prądem całe społeczeństwo, cały naród, malując
takie naturalistyczne obrazki. [...] Istnieje związek tajemny pomiędzy Zapiskami Turgieniewa i obrazami Grottgera. Zostaje w duszy długie, smutne, nieuleczone poczucie czegoś, co rozgrzesza się
łzą. [...] Taki naturalizm rozumiem i... tą drogą iść bym pragnął” (D-2 343). Analizując utwory Konopnickiej, Bourgeta, Sewera notuje: „Turgieniew podobnie [jak Konopnicka] a obiektywnie rysowanymi sylwetkami chłopów potrząsał społeczeństwo rosyjskie – od cesarza do chłopa” (D-3 140);
„Dlaczego nie ma tam [tj. w Kłamstwach Bourgeta] żadnego światła, żadnego cienia piękna – samo
jedno cudzołóstwo, podniesione do najwyższej potęgi. U Turgieniewa znajdę ludzi, przyrodę, dobrych
i złych – u tego jedynie występek i dla kontrastu [...] manekiny cnoty” (D-5 267); „Czytałem Świat
ludowy Sewera. Dla »świata ludowego« jedyną miarą artyzmu jest – prawda. Nie powinien pisać na
tym tle nowel, kto nie zna chłopa jak Prus. On jeden. [...] W Rosji – sztukę tę miał Turgieniew” (D-6
170). Wpisaną do Dzienników wypowiedź bohatera W przededniu o wspólnocie narodowego odczuwania komentuje: „Żałować by należało [...], że nie znam pięknych, zanadto pięknych słów Turgieniewa. W Polsce – nie ma bodaj dwu studentów »czujących jedno«... To jedno – to miłość rodzinnej
ziemi, miłość nieopisanego dobra, miłość najświętszej, niepokalanej żadną zmazą, nie podlegającej
żadnemu wątpieniu idei” (D-4 222).
35
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kach przytacza słowa heroicznego bohatera W przededniu, bułgarskiego działacza
niepodległościowego Insarowa, głoszącego Turgieniewowską ideę społecznego
zjednoczenia w imię celów ogólnonarodowych: „czy kocham mój kraj? Cóż innego można kochać na ziemi? [...] ostatni chłop, ostatni żebrak w Bułgarii i ja – pragniemy jednego...” (D-3 13; D-5 31). Jako motto 11 i 15 tomiku Dzienników
również wybiera słowa Insarowa: „Ten prawdziwie kochał ojczyznę – kto umarł
za nią” (D-3 188; D-4 198).
Po dokonaniu tematycznej wymiany na problemy polskie Żeromski próbuje
pisać jak Turgieniew – obiektywnie i sugestywnie zarazem („Chciałbym pisać tak,
aby francuski krytyk czytając Rudina Turgieniewa i mój romans – poznał, że tam
pochwycony jest charakter rosyjski, tu – polski”, D-5 182). W jego utworach znajduje wzorce przedstawień chłopów, liryzacji pejzażu, indywidualizacji języka;
ulubione fragmenty przenosi do Dzienników cyrylicą lub we własnym przekładzie.
Wielokrotnie, czytając innych autorów, porównuje ich do rosyjskiego pisarza,
z reguły na jego korzyść (D-5 267; D-6 170). W rzadkich przypadkach większego
talentu operuje nobilitującą tym razem składnią „Nikt, nawet Turgieniew” (D-5 52).
Sam usiłuje twórczo do niego nawiązać:
Rozumiem od dwu dni wyrażenie „poeta, artysta myśli obrazami”. Wczoraj pisałem Z teki
obiektywisty – i widziałem, pisząc, to spotkanie brata z siostrą w ojkema, czyli zwykłym naszym
„burdelu”.
Wtedy się tylko pisze śmiało i określa dzielnie ruchy, i akcentuje ruchami stan duszy.
Turgieniew tak pisał. [D-3 123]

Najprostszym wariantem obecności Turgieniewa we wczesnej prozie Żeromskiego są fabularne i stylistyczne nawiązania do utworów rosyjskiego autora,
głównie do Zapisków myśliwego. Analogie te, wielokrotnie już omawiane, nie
wynikają jednak z prostej zależności ucznia od mistrza, wyłącznie z naśladownictwa 37. Trudno byłoby zresztą nakreślić granice między literackimi inspiracjami
Odludkiem czy Starostą Turgieniewa a rzeczywistymi zdarzeniami leżącymi
u podstaw Zapomnienia, odnotowanymi w dzienniku podczas pobytu w Oleśnicy
w maju 1889 (D-6 167–176). Żeromskiemu zależało też na wypracowaniu własnego stylu, gwarantującego autentyzm wypowiedzi – zirytowany swoją ciągłą niedojrzałością pisarską, w dniu 3 X 1887 narzekał na brak impulsu, który dałby mu
„pewność siebie”, stworzyłby w nim „oryginalność” i „wyrwał z objęć” „Espinasów, Taine’ów, Heinego, Turgieniewa” (D-4 246).
Wydaje się, że ten indywidualny styl młodzieńczych narracji autora Dzienników
powstaje z połączenia elementów własnych i cudzych, z krzyżowania się osobistych
cech języka i wrażliwości Żeromskiego z wpływami Turgieniewa oraz koncepcjami i propozycjami innych twórców (najpierw akceptowanymi, następnie przezwyciężanymi). Dopiero z takiej siatki powiązań rodzi się nowa pisarska jakość: nie
jednostronnie polska, ale synkretyczna, artystycznie wielojęzyczna, pozwalająca
37
Na zbieżności tematyczne i stylistyczne między Śpiewakami Turgieniewa a Elegią Żeromskiego, Odludkiem i Starostą a Zapomnieniem, Śmiercią i Żywą relikwią a opowiadaniem Cokolwiek
się zdarzy... zwracali uwagę m.in. T i m o f i e j e w (op. cit., nr 28), O l a s z e k (op. cit., s. 82),
S i e l i c k i (op. cit., s. 341–343), S. A d a m c z e w s k i (Serce nienasycone. Książka o Żeromskim.
Poznań 1930, s. 424), H. M a r k i e w i c z (Opowiadania Żeromskiego. W: Prus i Żeromski,
s. 164–166) czy J. K u c h a r s k i (Twórczość Stefana Żeromskiego, s. 65–66).
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z powodzeniem śledzić – na poziomie fabuły, języka, konstrukcji postaci – przejawy tradycji angielskiej (poezje Shelleya a Róża, cytaty z dramatów Szekspira
w Popiołach), francuskiej (nowele fantastyczne Maupassanta a Źródło i „Tabu”,
Pani Bovary Flauberta a Dzieje grzechu), włoskiej (pisma wierszem i prozą Leopardiego a „Tabu”, Boska komedia Dantego a Popioły i Róża), niemieckiej (koncepcje filozoficzne Nietzschego w Ludziach bezdomnych, Popiołach, Dziejach
grzechu) 38. Również, czy może przede wszystkim, rosyjskiej – z Dzienników wynika bowiem, że dla twórców polskich i rosyjskich, spersonalizowanych w osobach
Żeromskiego i Turgieniewa, istniały jednak wspólne miejsca. Wyznaczone szerokim polem literackości: pokrewną problematyką (zaangażowanie w sprawy narodowe i społeczne), ekspresją wypowiedzi (liryzacja prozy), typem narracji (przechodzącej od przedmiotowej do podmiotowej).
Lektura Dzienników przekonuje, że od rosyjskich autorów Żeromski nie wymagał bycia dobrym „obcym”-polonofilem. Młody pisarz znał nieprzychylne
Polsce wypowiedzi Dostojewskiego i Turgieniewa 39, potrafił jednak w diariuszu
oddzielić sprawy polityczne od kwestii estetycznych. Z powodu swojej polskości,
często manifestacyjnie zaznaczanej, nie wyrzekał się kontaktów z literaturą rosyjską. Nigdy nie przyjął roli jej rzecznika czy popularyzatora, publicznie nierzadko
poddawał ją krytyce 40, ale w prywatnych, osobistych zapisach dawał wyraz szczerego wobec niej podziwu. Z notatek o „namiętnym Lermontowie” (D-2 276),
Zob. m.in. W. K r a j e w s k a, Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887–1918). Informacje – sądy – przekłady. Wrocław 1972. – E. R o s n e r, Stefan Żeromski
a Fryderyk Nietzsche. „Nurt” 1976, nr 6. – J. P a s z e k, Sztuka aluzji literackiej. Żeromski – Berent
– Joyce. Katowice 1984. – D. D z i u r z y ń s k i, O dwóch szaleńcach Stefana Żeromskiego. Przyczynek do antyportretu ideowca. W zb.: Światy Stefana Żeromskiego. – B. M a z a n, Bowaryzm
w literackich transpozycjach polskich modernistów. W zb.: Literatura Młodej Polski. Między XIX
a XX wiekiem. Red. E. Paczoska, J. Sztachelska. Białystok 1998. – Z d a n o w i c z, op. cit. – S. Z ab i e r o w s k i, Żeromski i Dante. W zb.: Stefanowi Żeromskiemu w setną rocznicę urodzin.
39
Tuż po porzuceniu dziennika Ż e r o m s k i (Sędzia – „Obrustitiel”. W: Elegie i inne pisma
literackie i społeczne, s. 192–193), w opublikowanej w kwietniu 1892 w „Nowej Reformie” recenzji
powieści N. Pokrowskiego pt. Blednow, wypomni Turgieniewowi i innym rosyjskim pisarzom antypolskie nastawienie: „Genialny melancholik północy, Iwan Turgieniew [...] pisał broszury popierające system wynaradawiania w Królestwie. [...] Dostojewski [...] nienawidził Polaków nie gorzej
od Katkowa i wyszydzał wady tych nawet, którzy ginęli w kopalniach sybirskich. [...] Inni, młodsi,
jak Gleb Uspienskij, Wsiewołod Garszin, Macztiet, Korolenko itd., jeśli nie utrzymują się
w tonie Dostojewskiego – to milczą. Nie lepiej traktuje sprawę naszą wolny od cenzury, poza granicami caratu istniejący odłam piśmiennictwa rosyjskiego”.
40
W przywołanej recenzji Ż e r o m s k i (ibidem) pisał o typowo rosyjskim poddaństwie,
o społecznym przyzwoleniu na absolutystyczną i despotyczną formułę rządów, rozciągniętym również
na literaturę, która nie potrafi zrozumieć niepodległościowych aspiracji Polaków:
„Ci nawet spomiędzy beletrystów rosyjskich, którzy szlachetnie walczą pod hasłem sprawiedliwości społecznej i humanizmu, nie zdradzają bynajmniej współczucia i sympatii względem idei
podtrzymujących oddech narodu polskiego. Z wyjątkiem jednego bodaj Włodzimierza Sołowiewa
[...] nie można wskazać żadnego pisarza, który by stawał w obronie naszej, wobec niezliczonej zgrai
prokuratorów niszczenia i wynaradawiania” (s. 192).
„[Powieść Blednow] pokazuje zarazem wydatnie ów grzech pierworodny altruizmu północnego:
nieświadome hołdowanie niewoli.
»W Rosji ojczyzna znaczy stanowoj pristaw (żandarm okręgowy)« – szydził Szczedrin. Takie
właśnie rozumienie ojczyzny rozciągnęło się tam i na umysły najbardziej rozwidnione, wsiąkło
w nie jak zarazek i jako integralna część organizmów psychicznych przechodzi dziedzicznie z pokoleń na pokolenia” (s. 195).
38
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„wstrząsającym Dostojewskim” (D-3 201), „kochanym Turgieniewie” (D-2 335),
płynnie wtopionych w narrację Dzienników, wyłania się inny obraz Rosji – mającej do zaoferowania Europie (i Polsce) wielką poezję romantyczną i ambitną nowoczesną prozę. Rosji poetycko i epicko doskonałej, inspirującej, dającej Żeromskiemu szansę – nawet w warunkach carskiej niewoli – odnaleźć na progu twórczości jego własną tożsamość pisarską, zamykającą się w bliskim Turgieniewowi
programie literatury realistycznej i narodowej 41.
Abstract
BEATA UTKOWSKA
(The Jan Kochanowski University in Kielce)

A DISPUTABLE PATTERN OF RUSSOPHOBIA.
STEFAN ŻEROMSKI TOWARDS RUSSIA AND RUSSIANS IN HIS “DIARIES”
The article attempts at a polemics with the widespread view on Żeromski’s Russophobia. The
analysis of his Diaries – being a social life chronicle under Russian partition at the end of 19th century, a private document and at the same time Żeromski’s artistic technique – proves that Żeromski
did not occupy an unambiguous position towards Russia and Russians.
The diary is obviously dominated by the notes in which the future writer, as a Pole-patriot, views
the czarist Empire and the Muscovites as uncompromising, hateful and often vulgar. However, on
a private ground he proves to be ambivalent, full of contradictions, and torn between enchantment
by casual meetings with Russian women and hostility to his Muscovite friends. To add, when commenting the writings by Pushkin, Lermontov, and Turgenev, he totally rejects national categories and
assesses Russian literature as ambitious, modern and inspiring. Such clearly-cut disjoin of national
and cultural presence of Russia in the Diaries leads to formulating a thesis that there is not one Russia in Żeromski’s work. Most noticeably represented is, naturally, the militant and radical Russia but
there is also a “hidden” Russia acceptable and respected due to unquestionable value of the most
eminent 19th century Russian works of art.
41
Zob. A d a m c z y k, „Dzienniki” jako dokument formowania się programu literackiego
i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego, s. 32. Zob. też T. S z y s z k o, Z dziejów sławy Iwana Turgieniewa w Polsce (1858–1918). W zb.: Sesja naukowa poświęcona uczczeniu 150 rocznicy
urodzin Iwana Turgieniewa. Warszawa 1969, s. 147–152. – A. S e m c z u k, Iwan Turgieniew. Wyd. 2.
Warszawa 1988, s. 163–164, 173.
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(NA MARGINESIE „MOJEGO WIEKU”)
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Lata debiutu Aleksandra Wata należały do epoki manifestów oraz wzmożonej
świadomości wiersza i poezji. Pogłębione o różnorakie filozoficzne i antropologiczne odniesienia – przekładały się na liczne konkurencyjne wobec siebie teorie,
wielokrotnie już rekonstruowane i objaśniane. Teoretycznoliteracki temperament
i rozmach cechowały też współautora futurystycznych manifestów: Gga. Pierwszego polskiego almanachu futurystycznego oraz odezwy prymitywiści do narodów
świata i do polski. Wat w drukowanych na łamach „Miesięcznika Literackiego”
Wspomnieniach o futuryzmie pisał później, że akuszerkami polskiej poezji futurystycznej, podobnie jak dadaizmu, były nuda i wstręt. Przypominał autor Namopaników:
Nuda i wstręt przede wszystkim w stosunku do zastanej literatury i jej sentymentalnej
koncepcji człowieka. Punktem wyjścia było proste odkrycie Marinettiego: że ani logika życiowa, ani logika pojęciowa, ani składnia, ani ortografia nie obowiązuje w literaturze. Że można
poezję uważać za dopiero co odkrytą dziedzinę, w której należy budować od podstaw, że
o wynikach tej budowy decyduje nie tak zwane natchnienie i talent, ale zuchwalstwo, inicjatywa, wynalazczość 1.

Futurystyczny projekt, zgodnie z innymi awangardowymi „-izmami”, rozpoczynał się zatem od odmienianego na różne sposoby wezwania do wynalezienia
nowej poezji, nie związanej z dziedziczoną bezpośrednio po młodopolanach tradycją – „»Słowa na wolności«, »wyobraźnia bez drutu«, hasła walki z paseizmem,
hasło: »pluć każdego dnia na ołtarz Sztuki«, elektryzowały wyobraźnię i wolę” 2.
Gwałtowny, iście rewolucyjny gest wyzwolenia opierał się na równoległym przeniesieniu akcentu z poezji na życie, z natchnienia na warsztat bądź przypadek,
z rozważań wokół metafizycznie ujmowanej duszy na dysputę o formach lub
o wyobraźni, ewokującej to, co nieświadome, nielogiczne, nieciągłe.
1
A. W a t, Wspomnienia o futuryzmie. W: Publicystyka. Zebrał, oprac., przypisami, posłowiem
oraz indeksem opatrzył P. P i e t r y c h. Warszawa 2008, s. 134. Pisma zebrane. Pierwodruk: „Miesięcznik Literacki” 1930, nr 2 (styczeń).
2
Ibidem.
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Wat w swych filipikach przeciwko młodopolskiemu symbolizmowi posługiwał
się – co pokazała w świetnej interpretacji Piecyka Małgorzata Baranowska – groteską, obrazoburczo „autokompromitującą” tak charakterystyczne dla wysokiego
modernizmu „kolekcje kultury” 3. Prześmiewczo kumulował w swym poemacie
rozłączne i często sprzeczne cytaty i obrazy, wykorzeniając je z właściwych im
całości, a przez to kwestionując jakikolwiek, „historycystycznie” czy też metafizycznie projektowany, porządek. Baranowska pisała:
Podstawowym jego [tj. Wata] zabiegiem w parodiowaniu modernizmu jest szczególnego
rodzaju groteska demaskująca zblazowaną sztuczność przestrzeni kolekcji, gromadzącej rzeczy
poza ich naturalnym środowiskiem i właściwą funkcją. Wat doprowadza sztuczność do absurdu zderzając ze sobą elementy absolutnie niejednorodne z ostentacyjną, trywialną brutalnością [...] 4.

Poeta wspominał w Moim wieku, że takim i pokrewnym zabiegom towarzyszyło pospołu katastroficzne, pospołu radosne doznanie niczym nie ograniczonej
wolności.
Moje pokolenie [...] miało [...] poczucie katastrofizmu. Ale przed nami nie było tych potworów, tylko na odwrót, było walenie się, ruiny, à la longue wesołe ruiny, rozumiesz, przedmiot
do wesela duchowego, bo tu można właśnie coś nowego zbudować, to jest wielka niewiadoma,
podróż w niewiadome, wielkie nadzieje, że z tego, z tych ruin właśnie...
[...]
Była to radość, że wszystko wolno. [M-1 26–27] 5

Poecie wychowanemu, jak sam wspominał, na lekturze tekstów pisarzy i liryków młodopolskich, tłumaczących Nietzschego, Kierkegaarda i Marksa, „najbardziej niebezpieczne wydały się systemy symboliczne, kodyfikujące wyobraźnię
według kilku najważniejszych znanych współcześnie wzorów” 6. Wat pozostawał
wtedy zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich idealistycznych, dziś powiedzielibyśmy, logocentrycznych wychyleń. Wyrażając katastroficzną radość i anarchiczną wolność, uczestnicząc w futurystycznych happeningach i pisząc groteskowy
poemat, dystansował się wobec powagi bezpośrednio dziedziczonej tradycji
i otwierał pole własnych działań. Te ostatnie nie były jednak nieznane przekraczanej tradycji. Odrzucając idealistyczne tendencje symbolizmu, Wat nie unikał
przecież, a wręcz przeciwnie, powiedzieć można, że w jakimś stopniu kontynuował
jego psychologistyczne włókno, coraz bardziej naruszające fundament idealistycznej pewności. Maria Podraza-Kwiatkowska w wielu swoich pracach skrupulatnie
pokazywała, jak mocno mylili się symboliści, sądząc, że ideę wiecznego, niezmiennego bytu i powszechnej łączności, którą przywoływali w oporze przeciw tendenM. B a r a n o w s k a, Trans czytającego młodzieńca wieku (Wat). W: Surrealna wyobraźnia
i poezja. Warszawa 1984, s. 193.
4
Ibidem, s. 196–197.
5
Skrótem tym odsyłam do: A. W a t, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. M i ł o s z. Do druku przygotowała L. C i o ł k o s z o w a.
Warszawa 1990. Skrótem M-2 oznaczam część drugą Mojego wieku. Ponadto stosuję w artykule
następujące skróty do innych tekstów A. W a t a: E = „Ewangelia” także jako arcydzieło literatury.
W: Publicystyka; P = Poezja przeciw historii. W: jw. (przeł. M. O c h a b); W = W pracowniach
stylu. W: jw. Liczby po skrótach wskazują stronice; w Moim wieku pierwsza z liczb (po łączniku)
oznacza numer części, kolejne – stronice.
6
B a r a n o w s k a, op. cit., s. 200.
3
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cjom dezintegracyjnym, można łączyć bezkarnie z zanurzaniem się w głębię
psychiki ludzkiej.
Jakże nieopatrznie [...] próbowano elementy idealistyczne sprawdzać przy pomocy psychologii. Nauka o podświadomości nie sprzyjała „apollińskiej złudzie”. [...] tendencje dezintegracyjne drążyły poezję symbolistyczną niejako podskórnie, w samej materii poetyckiej:
symptomami tego procesu były właśnie próby usamodzielniania się poszczególnych elementów
języka poetyckiego. Próby doprowadzające niekiedy do zupełnej anarchii 7.

Niektórzy z pisarzy młodopolskich przeczuwali ten właśnie kierunek ewolucji
symbolizmu. W obawie przed postępującą indywidualizacją i wykorzenianiem
symbolu, w obawie przed dezintegrującym podmiot wpływem spsychologizowanej
optyki próbowali dokonać radykalnej zmiany epistemologii i w konsekwencji –
języka. Przykładem tutaj może być debiutujący w okresie rozkwitu młodopolskich
poetyk Staff, który około roku 1908, a więc jeszcze przed startem futurystów,
zrywa z dykcją symbolistyczną, rozpoczynając długotrwałe starania klasyka o odbudowywanie harmonii świata i nadwątlonej stabilności podmiotu 8.
Gdy Wat pisze swój Piecyk, autor Zmowy, Studni, Więźnia zwierciadeł tworzy
od ponad dekady wiersze o nasilonej wymowie alegorycznej, podszyte, co prawda,
nutą ironii, ale konsekwentnie ukierunkowane na to, co sam Staff w późniejszych
Podwalinach nazwie „budowaniem na skale”. Ani śladu w nich wcześniejszych
zagłębień się w świat ludzkiej psychiki.
Wat tymczasem, z jednej strony, w – jak to nazwała Baranowska – „transie
czytającego młodzieńca wieku”, dokonuje autokompromitacji symbolicznych
kodów, zrywa z symbolistycznym uniwersum, z drugiej strony, stara się „wyzwolić swoje wiedźmy” 9. Śladem freudowskich seansów wiąże nagromadzone w podświadomości obrazy nicią z definicji nieczytelną dla podmiotów patrzących na ów
seans z zewnątrz. Interpretując sprzeczne w wymowie motta do Piecyka, pochodzące ze Złotej legendy Jakuba de Voragine i Sztucznych rajów Charles’a Baudelaire’a, z których drugie wywołuje skomplikowany szereg odwołań – od autora
Odpowiedników, poprzez Quinceya, do Eurypidesa, Baranowska pisała:
mimo nienawiści (pozornej?) do symboli, [kryją motta] pewien symboliczny wzór, który się
w kontekście całego Piecyka wyjaśnia, a jest to mianowicie zapowiedź „podróży wewnętrznej”,
„podróży w samego siebie”, widzianej tu z pewnej odległości, a zobrazowanej pod postacią
posępnego tułacza. [...] W tradycji tego rodzaju hermetycznych tekstów tkwi wspólna, niezależnie od okresu literackiego i nawet poglądów na mistykę, chęć odkrycia tajemnicy nowej
logiki, a właściwie chęć uczynienia tajemnicy w literaturze, czyli stworzenia nowej, niezrozumiałej dla nikogo, oprócz autora, symboliki 10.

I dalej:
Dla Baudelaire’a już, nie mówiąc o Wacie w okresie pisania Piecyka: elewacja stanowi
wzlot pusty, więc to nie Bóg miałby być tym genialnym deszyfrantem. Nie, jednak chodzi tu
M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria
i praktyka. Wyd. 2. Kraków 1994, s. 75.
8
Pisałam o tym w szkicu „Więzień zwierciadeł”. Leopolda Staffa spór niepokoju z powinnością (w: Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego. Poznań 2007).
9
A. W a t, Coś niecoś o piecyku. W: Ciemne świecidło. Paryż 1968, s. 230. Cyt. za: B a r an o w s k a, op. cit., s. 201.
10
B a r a n o w s k a, op. cit., s. 202–203.
7
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o porozumienie między ludźmi, o nowe funkcje sztuki, która odebrała, właśnie za pomocą
działań wyobraźniowych, ten teren działań „nadprzyrodzonych”, który w czasach Eurypidesa
przysługiwał tylko bóstwom 11.

W całym szkicu badaczka przekonująco udowadniała, że obrazoburcze działania Wata, skierowane przeciw „s y m b o l i s t y c z n e j s p ó j n o ś c i u n iw e r s u m” 12, owocują w Piecyku surrealistyczą avant la lettre wyobraźniowością,
czerpiącą otwarcie z inspiracji freudowskich. „Jak się okazało, antysymbolistyczny nie znaczyło w końcu »pozbawiony symboliki«” 13. Miejsce pustego już nieba
zastępował w Piecyku krajobraz wewnętrzny.
Ta zarysowana w debiutanckim poemacie Wata tendencja znajdzie niebawem
odblask w programowych tekstach „Nowej Sztuki”, choćby w przejmowanych od
Leona Chwistka postulatach „autonomicznego świata wyobrażeń, niczym nie
związanego obiektywnie z innymi »rzeczywistościami«”. Wat przypominał:
Wstęp do „Nowej Sztuki” głosił m.in. „heroiczne, legendarne, boskie przyjęcie świata
i człowieka jako jego miary – przy jednoczesnym uświadomieniu sobie zupełnej nieodpowiedzialności tej cudownie zmiennej miary”.

„Pozostawcież cośkolwiek człowiekowi dzikiemu, który mieszka w każdym
z nas i który krzyczy, pozostawcie coś intuicji!” – wzywano 14. Wśród wielu „niewyklarowanych wątków” 15 „Nowej Sztuki” pojawiały się hasła antyrealizmu
i antypsychologizmu. Równolegle przewijała się jednak, przynajmniej pośrednio,
kwestia szeroko rozumianej psychologii i jej funkcji w nowej, uwolnionej od starych powinności literaturze. Zagadnień tych nie można było przecież zlekceważyć
jako że napierały zewsząd, także w postaci nie dających się pominąć milczeniem
dzieł literatury europejskiej i polskiej. Wyrazisty ślad recepcji owej prozy, akcentującej rolę podmiotowego świata, Wat pozostawił kilka lat później. W roku 1931
na łamach „Miesięcznika Literackiego” opublikował szkic W pracowniach stylu,
poświęcony powieściom Prousta i Joyce’a. Tekst to bardzo znamienny i warto się
nad nim przez chwilę zatrzymać, stanowi bowiem świadectwo swoistej aksjologiczno-poznawczej „gry rozdwojeń” 16. Z jednej strony, nad napisanymi u progu
lat trzydziestych słowami Wata unosi się wyraźnie duch nasilonej wówczas lewicowości poety. Ten punkt widzenia owocuje lekturą jawnie zdystansowaną i krytyczną wobec żywiołu spsychologizowanej prozy. Z drugiej, literacki „węch”
pozwala Watowi w trafny i niebanalny sposób odsłonić tajniki poetyki powieści
W poszukiwaniu straconego czasu oraz Ulissesa. Zdradza przy okazji, że czytający doskonale rozumie przedstawiane przez Prousta mechanizmy „podróży wewnętrznej”. Co więcej, poetologiczny opis, jaki Wat zamieszcza w szkicu pt.
W pracowniach stylu, koresponduje z technikami, jakimi on sam posługiwał się
w groteskowym Piecyku. Przyjrzyjmy się szczegółom.
Przyjmowane przez redaktora „Miesięcznika Literackiego” kryteria oceny
powieści Prousta, Gide’a i Joyce’a określa marksizujący punkt widzenia. Owocu11
12
13
14
15
16
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je stwierdzeniami jawnie zideologizowanymi, jak to, że eksperymentatorstwo tej
prozy, jej „psychologizm”, „wynika z bardzo realnej potrzeby znalezienia i opracowania takich żywotnych metod twórczych, które by odpowiadały interesom
współczesnej burżuazji w dziedzinie ideologii” (W 290). Dalej Wat pisze w szkicu
W pracowniach stylu:
Wstąpiwszy [...] w okres gnicia i reakcji, burżuazja musi się wycofywać również i w literaturze z obiektywnego, nawet z jej własnego stanowiska, poznania rzeczywistości – z konieczności bezpośrednio obnażającego jej sprzeczności i gnicie. Stąd energiczna, ostra likwidacja
naturalizmu, i stąd przełomowość, na wskroś eksperymentatorski charakter nowych kierunków
literackich. [W 291]

Zacytowane właśnie słowa przywodzą nb. na myśl frazy, którymi po wojnie
posłużą się krytycy prozy tzw. „rozrachunków inteligenckich”. Formułowane
w Moim wieku sugestie poety, iż omawiany tekst był wyrazem zniechęcenia do
komunizmu, osobiście przyjmowałabym z dużą ostrożnością. Nowatorstwo Prousta
i Joyce’a interpretował Wat na początku lat trzydziestych XX wieku jako celową
ucieczkę przed opisywaniem rzeczywistości społecznej. Psychologizm przedstawiał
jako świadome odwrócenie się od psychologii, która, choć marksizmowi obca,
pozostaje jednak, jak czytamy w szkicu W pracowniach stylu, „na każdorazowym,
klasowo zdeterminowanym, etapie jej rozwoju – [...] nauką o duszy, o świadomości, o zachowywaniu się człowieka [...]” (W 292), i jako taka przynosić musi,
choćby przy okazji, jakiś zewnętrzny obraz rzeczywistości społecznej. Tymczasem
w nowych powieściach psychologistycznych, pozbawionych fabuły lub rozbudowujących ją ponad miarę, gra toczy się – posłużmy się jeszcze jednym cytatem –
„nie o przebieg, losy bohaterów, nie [...] o poznanie pewnego odcinka rzeczywistości, problematykę utworu, lecz niejako o jego podskórną muskulaturę stylistyczną, rozmieszczenie węzłów-efektów, ich natężenia, ich potencjału literackiego”
(W 290). Słowem, chodzi o eskapistyczny estetyzm, o sztukę jako introwertyczno-stylistyczny spektakl, będący przykrywką świadomej rezygnacji ze społecznie
zaangażowanego poznania.
Tyle miał do powiedzenia Wat – marksizujący wtedy redaktor „Miesięcznika
Literackiego”. Równocześnie jako wytrawny znawca literatury i jako twórca Piecyka, czytając Prousta i Joyce’a, nie potrafił w szkicu W pracowniach stylu ukryć
swoistej fascynacji. Bezbłędnie, powtórzmy, trafiał w sedno zamierzeń autora
powieści W stronę Swanna:
Według Prousta poznanie – będące prawdziwą rzeczywistością – realizuje się jedynie
„w integralnym przypomnieniu”, które nawiedza człowieka znienacka, zgoła przypadkowo.
Człowiek jest mechanicznym zbiorem odrębnych jaźni, który może ulec dezintegracji, i tylko
posiadanie ciała daje złudzenie całości i ciągłości. Świadomość, traktowana jako epifenomen,
poza bierną funkcją odbierania wrażeń, redukuje się właściwie do jedynej podstawowej władzy:
pamięci. [W 297]

I nieco dalej:
„Umysł postępuje dygresjami”, powiada Proust w pewnym miejscu. Cała wielotomowa
powieść posuwa się naprzód dygresjami przypomnieniowymi (chwilami w obskurnej pedanterii rozpamiętywania), zachowując tylko najogólniejsze ramy kompozycyjne. Elastyczność
czasu, jego powtarzalność w procesie rozpamiętywania, jego psychologizacja, jego uniezależnienie od „dziania się” w rzeczywistości obiektywnej – w zastosowaniu do metod literackich,
jest niezaprzeczalnym i bodaj najbardziej podstawowym wynalazkiem Prousta. [W 298]

I-2.indd 27

2013-06-17 13:20:53

28

agata stankowska

Te rozpoznania nie tylko są trafne. Świadczą także o jakimś pokrewieństwie
wrażliwości, którą później doświadczenie więzień sowieckich wydobędzie na jaw
i wyraźnie wzmocni. Oczywiście, w komentarzu ideologicznym z początku lat
trzydziestych, w komentarzu, którego już nie cytuję, poeta skrytykuje koncepcję
człowieka (nie technikę literacką!) wpisaną w powieść Prousta jako blokującą
wszelki postęp i rozwój. Ów słuch, owo wyczulenie na prozę autora cyklu W poszukiwaniu straconego czasu warto jednak zapamiętać. Jeszcze bardziej zdania,
które w szkicu W pracowniach stylu Wat poświęca Joyce’owi. Padają w nich bowiem rozpoznania zaskakująco bliskie temu, co o kompozycji Piecyka i znamiennej dla tego poematu grotesce pisała Baranowska. Wat komentuje poetykę Ulissesa jako celowo mieszającą różne porządki symboliczne:
utrudnianie rozumienia jest tu programowe; w powieści przecinają się rozmaite systemy symbolów. [...] Powieść odwołuje się jakby do rodzaju wiedzy, jaką dawały te niejako encyklopedie
średniowieczne, zwáaneñ silva rerum. [W 299, przypis]
W powieści Joyce’a świat przełamuje się jako piekielny stek sprzeczności, koszmarny chaos, galwanizowany przez ślepe popędy. Ale sama powieść jest zbudowana przez autora z matematyczną ścisłością, wszystko jest ułożone, obliczone według świadomego planu autora. [...]
Ład [...] jest poza samym utworem, transcendentny w stosunku do przedstawionego w nim
świata, świat w Ulyssesie jest piekielnym chaosem przypadkowości i trzyma się tylko dzięki
transcendentnej prawidłowości, ustanowionej przez jego stwórcę. [W 299–300]

Wat ma tu na myśli Boga, nie człowieka. W jego lekturze symboliczny chaos
świata przedstawionego w Ulissesie stanowić powinien paradoksalny, oksymoroniczny dowód istnienia transcendentnego porządku, czy, jak sam to nazwie, „apologetyki kościoła” „danej środkami wyłącznie stylistycznymi” (W 300). To,
oczywiście, podlega krytyce. Co ciekawe, autor Bezdomnego Lucyfera byłby
skłonny uznać racje Joyce’a, gdyby ów chaos przynosił przesłanie nie teologiczno-ontologiczne (takie Wat imputuje Joyce’owi), lecz psychologiczne. Gdyby Ulisses
niczym „Wczesna powieść psychologistyczna posiadał pewien, klasowo bardzo
pożyteczny, schemat ideologiczny [...]”, głoszący, iż „prawdziwy postęp jest możliwy tylko na drodze wewnętrznego doskonalenia się człowieka” (W 300). Gdyby
afirmował świat, którego jedyną miarą byłby człowiek, już nie jako „cudownie”
nieodpowiedzialna „miara”, lecz także jako podmiot postępu, tyleż wewnętrznego,
co społecznego. W szkicu W pracowniach stylu lekturę Ulissesa zakończy Wat
komentarzem na powrót skrajnie zideologizowanym. Napisze, że powieść psychologistyczna „wszelki postęp i wszelkie doskonalenie się przedstawia jako fikcję
– aby demonstrować fikcyjność rzeczywistości społecznej”. Powie:
Ogłaszanie prymatu podświadomości, negowanie przyczynowej, poznawalnej struktury
świata, normalizowanie i upowszechnianie stanów patologicznych – wyraża rezygnację klasy
z niekorzystnego dla niej obiektywnego poznania rzeczywistości. Gangrena klasy odbija się tu
w postaci krańcowego nihilizmu, braku perspektyw, desperacji – impasu ideologicznego,
z którego jedynym wyjściem, rozwiązaniem nierozwikłanych sprzeczności – ma być przerzut
do transcendentnych prawd kościoła. [W 301]

Te ostatnie są w lekturze autora Dziennika bez samogłosek oczywiście tylko
jednym ze szczegółowych systemów symbolicznych, nawet jeśli najważniejszym
i najbardziej dla kultury śródziemnomorskiej fundamentalnym. Wat – lewicujący
intelektualista, podobnie jak wcześniej Wat-futurysta, chce go podważyć, w zamian
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podsuwając ideę postępu, która w różnych fazach twórczości poety odnosić się
będzie do rozmaitych jakości: postępu w sztuce, postępu społecznego, duchowego
rozwoju człowieka. Zawsze jednak, niemal nieodmiennie, wyczerpywać się będzie
w przestrzeniach immanentnych kolejno dla poezji, życia społecznego i duchowego doświadczenia, rozumianego – co postaram się udowodnić – raczej psychologicznie niż mistycznie. Nieprzypadkowo wątkiem przewijającym się we wszystkich
okresach pisarstwa Wata, nawet tych przedstawianych (także przez niego samego)
jako radykalnie różne, jest właśnie wątek wewnętrznego krajobrazu – interioryzacji, owocującej „epifanią naturalnego [...]” (M-2 319). Do pewnego momentu
„wycisza” ten wątek, ale go nie eliminuje, równie trwale występująca w myśli Wata
tęsknota za doskonaleniem świata.
Świetny przykład wspomnianego napięcia przynosi fragment Mojego wieku,
w którym poeta, komentując po latach Piecyk, wpisuje go w ciąg działań składających się na radykalne zerwanie z komunizmem. Z konieczności posłużyć się tu
muszę nieco dłuższym cytatem. Jego początkowy fragment przynosi informację
o przyczynach milczenia poety jako literata w okresie redagowania „Miesięcznika
Literackiego”. Wat wyjaśnia Miłoszowi:
Do 1935 roku pisałem dość dużo, prawie nic z beletrystyki nie drukowałem, wszystko
zginęło. Byłoby tego parę tomów nowel, niby-nowel, niby-esejów. Jak ci tłumaczyłem, nie
drukowałem, bo zupełnie nie pasowały do mojego marksizmu. Poza tym zdawałem sobie
sprawę [...], że właściwie komunizm to jest sprawa eksterioryzacji. Komunizm jest wrogi interioryzacji, człowiekowi wewnętrznemu. Jeżeli mieliśmy lewicowe sympatie, zapatrzenia,
fascynacje, zaczarowania komunizmem, to dlatego, że widzieliśmy i zdradliwość, i niebezpieczeństwo interioryzacji. Ale dzisiaj wiemy, do czego dochodzi eksterioryzacja, zabicie wewnętrzne człowieka, co jest istotą stalinizmu. Istota stalinizmu to zatrucie w człowieku
wewnętrznego człowieka, żeby się zmniejszył, jak te główki robione przez łowców głów, takie
zasuszone małe główki, a potem aby to zupełnie – nawet nie zgniło w człowieku, bo komuniści
boją się zgnilizny wewnętrznej, ale żeby rozpadło się w proch. [...] Okazuje się, że byłem złym
materiałem, i w gruncie rzeczy jednym z praw mojego losu, la destinée, jest interioryzacja
właściwie wszystkiego. Zacząłem bardzo wcześnie. Piecyk był nieudolną próbą, miał jednak
w sobie pewien dynamizm, żeby żyć w sobie. Tym bardziej że wiedziałem, jakie to jest i niebezpieczne, i jak łatwo gnije. Wiedziałem o gniciu, tym bardziej miałem pęd, żeby z tego wyjść,
tym bardziej mnie pociągał komunizm. [M-1 241–242]

Zacytowane słowa doskonale uzmysławiają rodzaj rozdarcia, jakie określa
światoodczucie młodego Wata. Równoczesną potrzebę wejścia w świat i obwarowania wewnętrznej ciemności, chroniącej światło nieuporządkowanego, podmiotowego życia, nieprzekładalnego wprost na działanie społeczne. Awangardowego,
futurystycznego aktywizmu i introspekcji, w genezie jeszcze modernistycznej,
przepowiadającej jednak – o czym przekonywała Baranowska – wyobraźniowość
surrealizującą. Wat wielokrotnie powtarzał, że fascynacja komunizmem rodziła się
z głodu jakiejś wiary, która wypełnić by mogła pustkę i absurd, pojawiające się,
gdy już opadł kurz owych „wesołych à la longue ruin [...]”, bawiących dadaistów.
Pisał, że lata lewicowego zaangażowania i fascynacji komunizmem, były „może
najszczęśliwszym” okresem jego życia:
Wydobyłem się z jakiejś desperacji beznadziei, poczucia absolutnej absurdalności. [...]
Wydobyłem się z tego świadomym wysiłkiem, postanowieniem [...] z egzystencjalnego wyboru. Miałem sprawę, miałem cel i miałem znowu to, o czym marzy inteligent w naszych czasach,
vita activa. Nie tylko interpretować, ale zmieniać własnoręcznie świat. [M-1 157]
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Zarazem poetyka jego wczesnych utworów, także fakt pisania, lecz niedrukowania tekstów powstałych w okresie kierowania „Miesięcznikiem Literackim”,
dowodzą czegoś przeciwnego. Vita „passiva”, jeśli można tak powiedzieć, nie
przestaje określać wrażliwej umysłowości poety. Ponieważ jednak on sam ową
introwertyczną skłonność pojmuje w tym czasie tylko jako pokłosie młodopolskiego dekadentyzmu, jako niebezpieczną skłonność do gnicia, jako wstęp do nadmiernego psychologizmu, wyczerpującego się w węzłach stylistycznych, a nie jako
kontemplację czy mistykę – co przecież mogłoby się stać, gdyby Wat nie przyjął
tak wyraźnie antyidealistycznej postawy – próbuje ją w sobie zagłuszyć. Zagłuszyć,
co nie znaczy utracić. Rekonstruowana wcześniej „gra rozdwojeń”, widoczna
w szkicu o Prouście i Joysie, zapętlenie krzywdzących, zideologizowanych ocen
i trafnych poetologicznie rozpoznań stanowią tylko przykład szerszej prawidłowości. Są potwierdzeniem rozdarcia między pragnieniem aktywnego uczestnictwa
w dokonywaniu zmian, budowaniu nowego, lepszego języka, świata i człowieka
a skłonnością do introspekcji i ulegania żywiołom wyobraźni. Fakt tak radykalnego przeciwstawiania tych dwu obszarów podmiotowej obecności sam w sobie
pozostaje godny zauważenia. Jest charakterystyczne, że Wat – przynajmniej w wypowiedziach dyskursywnych – nie widzi możliwości do jakiejś korespondencji
tych dwu przestrzeni. Przeciwnie, przedstawia je nieodmiennie jako nieprzechodnie i nieuzgadnialne. Albo interioryzacja i gnicie, albo wyjście w świat kosztem
śmierci człowieka wewnętrznego. Albo społeczne, albo irracjonalne. Albo radość
ruin, wyzwalająca awangardowo-rewolucyjny aktywizm, albo skrajny, skrywany
pesymizm, podpowiadający potrzebę zastygnięcia i wyrwania się z przestrzeni
społecznej. Albo życie społeczne, albo poetyckie. Znamienne, w jak wielu wypowiedziach autora Dziennika bez samogłosek pobrzmiewa wyraźna skłonność do
dualizmu i budowania radykalnych opozycji. „Poetycki katastrofizm estetyczny
u ludzi trochę myślących łączył się z optymizmem społecznym: będzie szczęście
dla ludzkości, ale bez poezji” – mówił Wat o przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. I dalej:
Będąc komunistą miałem te same poglądy na sztukę co Witkacy. Tyle że on ze znakiem
minus, dla niego była ważniejsza poezja. [M-1 151]
Jeszcze wtedy pisałem, ale nie chciałem drukować, bo cała moja tzw. poetyka była antymarksistowska, wsłuchana w irracjonalizm. [...] myślałem, że w szczęśliwym społeczeństwie
komunistycznym nie będzie literatury, tak jak nie będzie filozofii. Bo jednak czułem, zdawałem
sobie sprawę, że literatura jest związana z tym, co w człowieku jest najmniej uspołecznione,
antyspołeczne i irracjonalne. Uważałem to za tragiczne, ale uważałem, że takie jest jądro literatury. A ludzkość trzeba zbudować racjonalnie. [M-1 150]

Efektem tego myślenia – hiperbolizującego antynomię jednostki i społeczności, przeżywania i działania, podmiotowego i wspólnotowego – było swoiście
gładkie przechodzenie z futurystycznego „nowatorstwa formalnego w rewolucjonizm komunistyczny” (M-1 90). I pierwsze, i drugi wyrastały przecież (co tłumaczy paradoksalną skłonność do ich przenoszenia) z podobnego doznania: gwałtownego rozpadu i postępującej w ślad za nim potrzeby zaoferowania czegoś nowego, lepszego. „Emocjonalny głód, rewolta, [...] jest również prawdziwa w dziedzinie formalnej, wierszy, estetyki, jak i życia” (M-1 90) – wspominał Wat nauki
czerpane od Majakowskiego.
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Dlaczego o tym wszystkim piszę? Otóż chciałabym na tak zarysowanym tle
przyjrzeć się teorii poezji, którą formułuje Wat już po wojnie. W Moim wieku
odnajdujemy cały szereg fragmentów, które składają się na poetologiczną opowieść
o poezji jako doświadczeniu wewnętrznym. W rozmowach z Miłoszem autor Piecyka rekonstruuje narodziny tej koncepcji jako równoległe z doświadczeniami
sowieckich więzień, jako współbieżne z „odczarowaniem się” z komunizmu.
Wyraża również radykalną zmianę punktu widzenia z estetycznego i społecznego
na antropologiczny. Nowym przedmiotem refleksji (w istocie wcale nie tak bardzo
nowym) jest bowiem poezja ujmowana już nie jako zbiór słownych artefaktów,
„wolnych słów” i „wolnych tekstów”, lecz jako wewnętrzne doświadczenie, stwarzające nowego człowieka. Także i tu posłużyć się muszę obszernym przytoczeniem
z Mojego wieku. Fragment rozmowy z Miłoszem, którą za chwilę zacytuję, Wat
zaczyna od jakże charakterystycznego zawieszenia rozróżnień genologicznych,
symbolicznie minoryzującego doniosłość rozważań estetycznych. Poezja jawi się
tutaj przede wszystkim jako doznanie egzystencjalne. Jako swoiste otwarcie się
podmiotu na bycie, które opatrzone zostaje filozoficznym namysłem, nie prowadzącym zresztą do wyklarowania się precyzyjnych definicji.
Ł u b i a n k a u c z y n i ł a m n i e w y c z u l o n y m n a w s z y s t k o, c o i w w i e rs z a c h, i w p o w i e ś c i, i w t r a k t a c i e f i l o z o f i c z n y m [...], i w p o d r ę c zn i k u m i n e r a l o g i i b y ł o p o e z j ą i r e f l e k s j ą. J e d n o i d r u g i e o d c z uw a ł e m j a k o d w i e s t r o n y j e d n e g o, p o e z j a b e z r e f l e k s j i p u s t a, o t,
i g r a s z k a s ł o w n a, a r e f l e k s j a b e z p o e z j i – ś l e p a, g u b i ł a o r i e n t a c j ę,
p r o w a d z i ł a d o c z e g o b ą d ź. Mówię „refleksja”, trafniej byłoby powiedzieć filozofia, taka, jaka ukazała się Boecjuszowi w więzieniu, w szacie z wyhaftowanymi u spodu literami „T” (Teoria) i „P” (Praxis), jako konsolacja w nędzach życia... „D w i e s t r o n y” c z eg o? U r z e c z y w i s t n i e n i a s i ę c z ł o w i e k a? D u c h o w e g o ż y c i a w j e g o
s t a w a n i u s i ę? M o d u s u e g z y s t e n c j i? W ł a ś n i e p o c i e s z e n i a? Zadając sobie te pytania, w końcu stosowałem do poezji i do filozofii słowa świętego Augustyna o czasie:
„Kiedy nikt mnie nie pyta, czym jest czas, wiem, czym jest; niech mnie kto spyta, nie wiem”.
Nescio: i ja również spytany nie wiedziałbym, jak odpowiedzieć: czym p o e z j a jest? J a kk o l w i e k b y ł a d l a m n i e n a Ł u b i a n c e t r e ś c i ą t a k o c z y w i s t ą, ż e n i eo m a l d o t y k a l n ą. R o z p o z n a w a ł e m j e j o b e c n o ś ć b o d a j c z u b k a m i
p a l c ó w, j a k k o l w i e k m a t e r i a j e j d u c h o w a j e s t n a w e t w c z y s t s z e j
b y ć m o ż e p o s t a c i a n i ż e l i p r z e ż y c i e r e l i g i j n e, s k o r o n a t o o s t a t n i e
s k ł a d a j ą s i ę t r e ś c i t a k p s y c h o l o g i c z n e, j a k i m p u l s y k u o j c u, s t os u n e k d o n a t u r y i t y m p o d o b n e. N a t o m i a s t p o e z j a ż y w i s i ę n i m i
t a k ż e, a l e m o ż e s i ę b e z n i c h o b e j ś ć. M o ż e o b e j ś ć s i ę b e z w s z y s tk i e g o, j e s t s t a n e m n i r w a n y, p o j ę t e j n i e j a k o n i c o ś ć, a l e n a o d w r ó t,
j a k o n a j w y ż s z a p e ł n i a. „G e s a n g i s t D a s e i n”, p o w t a r z a ł e m s o b i e z a
R i l k e m, i t o m i w y s t a r c z a ł o.
Tak myślałem o poezji na Łubiance i tak odczuwałem ją. Wiele się – rzecz jasna – od tego
czasu pozmieniało w moich poglądach, ale dotąd spytany nie umiem określić, czym jest. A jest
dla mnie dotąd stanem, a nie faktem; wartością w literaturze i języku najwyższą. M o d n y
k l a m o r p o e t ó w „r e i n v e n t e r l a p o é s i e” z a s t ę p u j ę p r o s t s z y m, c h o ć
t r u d n i e j s z y m: „r e i n v e n t e r l e p o è t e”. [...]
N i e c h k r y t y c y r o z p r a w i a j ą o s t r u k t u r z e w i e r s z y, o e n t r o p i i
l i n g w i s t y c z n e j, o m e t o n i m i i, p o e z j a r e a l i z u j e s i ę w p e ł n i, k i e d y
j e s t b o h a t e r s t w e m. T e j l e k c j i o n t o l o g i c z n e g o s e n s u p o e z j i n i e
z a g u b i ł e m... [M-2 76–77; podkreśl. – A. S.]

Zmiana, jaka dokonuje się w myśleniu Wata o poezji, wydać się może radykalna. Znaczy ją przecież kilka charakterystycznych „zwrotów”. Od estetyki ku
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antropologii. Od materializmu ku duchowości. Od aktywizmu ku konsolacji. Po
pobycie w Związku Radzieckim autor Piecyka zastępuje awangardowy postulat
wynalezienia nowej poezji wezwaniem do ponownego wynalezienia/stworzenia
nowego poety. Bardziej niż o literaturę jako zbiór utworów chodzić ma teraz
o człowieka, który w różnorakiej formie, także za pomocą sztuki słowa, podejmuje próby zrozumienia własnego doświadczenia. Wyrażony w ten sposób „zwrot”
polegać miałby zatem na przywracaniu wagi bagatelizowanej wcześniej koncepcji
człowieka, której szczegółowy kształt nie zostaje nb. zdradzony. Rolą doznania
poetyckiego, a dokładniej: efektem bycia w poezji, efektem owych ulotnych, tyleż
estetycznych, co w istocie egzystencjalnych doznań, winno być – jak czytamy –
„Urzeczywistnianie się człowieka”. Na czym jednak miałoby ono polegać? Jaka
koncepcja człowieczeństwa zostaje w ten postulat wpisana? Odpowiedź Wata nosi
przecież znamiona tautologii: „wynaleźć nowego poetę”, ergo „urzeczywistnić
człowieka” znaczy... być poetą, doznawać świata en poète. Dodajmy, iż akapit
poprzedzający cytowany ostatnio fragment Mojego wieku przynosi wspomnienie
snu, jaki miał Wat w finale kilkudniowego postu i suto zakrapianego spotkania
z Witkacym i Antonim Kamieńskim w Zakopanem w 1921 lub 1922 roku (twórca nie pamięta tego dokładnie). Wat rekonstruuje sedno tej onirycznej fabuły jako
próbę wysłuchania arcywiersza, recytowanego przez nieznajomy głos. Arcywiersza, który potem, już po przebudzeniu, bez sukcesu próbuje zapisać. Po latach
opowiada o tym wydarzeniu właśnie po to, by dać „słabą i nieudolną analogię do
tego, czym jest być poetą [...]”. Otóż, bycie nim – twierdzi Wat – polega na „nieustającym szukaniu zapomnianego, ogromnego arcysnu, wypełniającego nasze
uniwersum” (M-2 76). Nie jednak – zaznaczmy śladem pisarza – poprzez filozoficzny namysł, w nadziei na odnalezienie mathesis universalis. Nie poprzez mistycyzm religijny, ale w swoiście nirwanicznym doznaniu, którego nie da się
przełożyć na jakikolwiek dyskursywny język. Eksfuturysta przytacza to zakopiańskie marzenie jako dowód, że w istocie od zawsze toczyła go „awersja do Kierkegaardowskiego »człowieka estetycznego«” (M-2 72) 17. Że nie był też nigdy
w głębi duszy homo religiosus, skłonnym ujmować świat w myśl określonej
summy teologicznej.
Szukał raczej dostępu do zagubionego arcysnu w somatycznym, pozasłownym
odczuciu, doznaniu pełni i kosmicznej harmonii. Jakże blisko jesteśmy tutaj teorii
symbolistycznych. Wat mówi:
uprzytomniłem sobie dokładnie, że zawsze przeżywałem en poète. Nie było moje życie życiem
filozoficznym [...]. Nie było też ono życiem religijnym, szukaniem Boga [...].
[...]
Ale byłoś, życie moje, o życie moje, nieustającym szukaniem snu ogromnego, w którym
w harmonii przedustawnej byli bliźni i zwierzęta, i rośliny, i chimery, gwiazdy i minerały,
a którego zapomniało się, bo zapomnieć go się musi, i szuka się rozpaczliwie, i tylko sporadycznie odnajduje jego tragiczne obłomki w czyimś cieple, w szczególnej sytuacji, w spojrzeniu, we wspomnieniu też zapewne, w męce szczególnej, w chwili, w skórze – przecież kochałem ją pasjami, w głosach, w głosach. I stąd zamiast harmonii rozdarcie, i urywki. Może to
i tylko to jest byciem poetą? [M-2 73]

17
Zob. M. G o ł ę b i e w s k a, Wybór etyczny według Kierkegaarda a tożsamość w kulturze
medialnej. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 159.
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Przedostatnie z przytoczonych zdań poety uświadamia po raz kolejny, jak
bardzo pragnienie i nakaz reinventer le poète związane są z diagnozą rozpadu
i dysharmonii, mających zresztą dwojakie źródła. Doświadczenie komunizmu
nakłada się tu przecież na dyspersję podmiotu, w genezie swej wyraźnie modernistyczną. Komunizm, o czym była mowa, zdaje się w pierwszym odczuciu przynosić możliwość uniknięcia owego dekadenckiego „gnicia” i oferować szansę uleczenia jednostki w planie działań społecznych. Z drugiej strony, degradując i redukując to, co jednostkowe i intymistyczne, potęguje doznanie nieobecności
i zranienia. Można powiedzieć: historia przynosi radykalne, choć dokonujące się
w innej sferze, wzmocnienie poczucia rozpadu, redukcji ego. Tym samym rodzi
potrzebę obrony. Paradoks polega na tym, że Wat przeprowadza ją w myśl reguł
restytuujących zagrożenia, przed którymi uciekał, których pragnął uniknąć, angażując się w komunizm.
Miał niewątpliwie rację Włodzimierz Bolecki, gdy pisał, że poeta nieustannie
reinterpretuje własną twórczość z perspektywy swego historycznego losu. Badacz
podkreślał:
W dyskursie Wata można odnaleźć następującą regułę hermeneutyczną: aby zinterpretować
swoje utwory, trzeba najpierw zrozumieć siebie, ale aby zrozumieć siebie, trzeba zrozumieć
swoje doświadczenie historyczne 18.

To nie literatura pozwala tu interpretować życie. To los stanowi klucz do rozumienia literackich tekstów. Istotnie. Także interesującą mnie teorię poezji jako
doświadczenia wewnętrznego Wat formułuje przecież jako element owej nadrzędnej reguły reinterpretacji swego wcześniejszego dorobku. Tworzy ją nie tylko ex
post swych dzieł, ale też, przede wszystkim, ex post tragicznych kolei swego życia.
Trzeba o tym pamiętać. Nie zmienia to faktu, iż po wojnie pisarz w teorii poezji
wydobywa, wyostrza modernistyczno-symbolistyczne wątki, przedtem mało widoczne, lecz przecież słyszalne także w poetyce jego wczesnych utworów 19. Wątki te służyć mają teraz odbudowie tego, co jednostkowe. Zarazem prowadzą
podmiot na powrót do wczesnomodernistycznego lasu, nie tyle zamieszkiwanego
przez chimery, ile sadzonego przez podmiot po to, by stworzyć sobie konsolacyjną przestrzeń – powtórzmy za Watem – poetyckiej „nirwany, pojętej nie jako nicość,
ale na odwrót, jako najwyższa pełnia” (M-2 77). Tak przynajmniej rozumiem sens
powojennej propozycji składanej, a raczej formułowanej przez autora Ciemnego
świecidła przeciwko własnemu losowi.
Najwyższa pora, by usystematyzować trzy główne, często trudne do oddzielenia, jakości, wokół których Wat buduje teorię poezji jako „epifanii naturalnego”.
Wszystkie one mają proweniencję wczesnomodernistyczną. Spróbujmy je wyliczyć.
Po pierwsze, w myśleniu Wata „bycie w poezji” jawi się jako uczestnictwo
w swoiście podmiotowym absolucie. Poezja jest tu substytutem transcendentu.
Ucieleśnia swą wartość nie w relikwiarzu, ale w immanentystycznej przestrzeni
poetyckiego katharsis. Nieprzypadkowo Wat podkreśla, że, inaczej niż w przeżyciu religijnym, ewentualne „impulsy ku ojcu” i ku naturze są dla poezji jedynie
W. B o l e c k i, Od „postmodernizmu” do „modernizmu”. (Wat – inne doświadczenie).
„Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 32.
19
Zwraca na to uwagę także Bolecki w cytowanym tu szkicu.
18
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fakultatywne. Zasadniczą rolę odgrywają tu treści psychologiczne: wewnętrzne,
podmiotowe życie jednostki, bardziej niż na świat otwierającej się na swą psychiczną i somatyczną immanencję, poruszoną i ozdrowieńczo wzruszoną poetyckim
doznaniem. Immanencję zanurzoną w historii, zranioną, bolesną, pełną poczucia
winy, grzechu, „znikczemnienia”, a w owych ulotnych chwilach wyzwoloną nagle
w tyleż estetycznym, co egzystencjalnym poczuciu istnienia i ładu, którego nie ma
w historii. Dodam, iż owa estetyczno-ontologiczna jakość, która staje się udziałem
osoby doznającej świata en poète, przywodzi na myśl Witkacowską teorię Czystej
Formy, z tym tylko, że Wat przedstawia ją nie tyle jako projekt do wykonania 20,
ile jako niespodziewany dar chwili, nie otwierającej się na żaden ciąg dalszy.
Spełnia się w nie dającym się streścić doświadczeniu, do którego nie sposób powrócić, którego nie można powtórzyć, ani tym samym uczynić trwałym fundamentem kondycji podmiotu. Autor Dziennika bez samogłosek odnotowuje dwie takie
chwile. Pierwsza wydarza się na dachu Łubianki, gdzie podczas więziennego
spaceru poeta słyszy muzykę Bacha:
Wtedy byłem przeświadczony, że po raz pierwszy i ostatni wiem, czym jest nieskończoność,
dokładniej mówiąc, że wiem nieskończoność. Myślałem długo, że to z finału Pasji według św.
Mateusza. Myliłem się. Mimo – a może właśnie dlatego – [że] przeżyłem ją jako wstrząs, nie
zapamiętałem nic z samej muzyki. [...]
Jeżeli głos ludzki, jeżeli instrumenty sfabrykowane przez człowieka, jeżeli dusza ludzka
może stworzyć choćby raz jeden w całej swojej historii taką harmonię, takie piękno, taką
prawdę, taką siłę w takiej jedności inspiracji: jeżeli to istnieje, jaką efemerydą, jakim niebytem
jest moc imperium? [...]
Przesłuchałem odtąd bardzo wiele kantat Bacha i o żadnej nie mogę powiedzieć z wewnętrzną pewnością: to jest ta. Nie konceptualizowałem wtedy mego przeżycia, a pamięć
muzyczna nie uczona jest chwiejna. Kiedy słucham kantaty z Oratorium na Boże Narodzenie,
wprawiając się w stan duchowej pustki recepcyjnej, owszem, jak strunę przenika mnie jej
piękno i siła, ale ład tamtego doznania został zagubiony, nie znajduję do niego żadnego początku drogi. [M-2 120, przypis]

Istotą opisanego, katarktycznego aktu jest doznanie ładu, harmonii, piękna,
które dają nie wiedzę „o”, ale trwanie „w” nieskończoności. Jakże znamiennie Wat
koryguje tu wyrażenie „wiem, czym jest nieskończoność” na „wiem nieskończoność”, podkreślając tym samym tożsamościowy, a nie relacyjny charakter związku
między nieskończonością a podmiotem. To bycie w muzyce, najbardziej niedyskursywnej ze sztuk 21, ergo bycie w nieskończoności, pozwala unieważnić całe
okrucieństwo świata otaczającego podmiot. Zmywa mizerię historycznego losu
czy raczej izoluje go od niej. Kondycja podmiotu zostaje na moment wyrwana
z degradującej historii, co wydaje się zresztą najgłębszym sensem wspominanego
aktu, a także celem ponawianych później przez podmiot rekonstrukcyjnych działań.
Powojenna poezja Wata stanowi w dużej mierze, jak sądzę, katalog takich właśnie
dramatycznych prób, znaczonych niepowodzeniami. Tak jakby ów stan receptywnej pustki, który jest konieczny, by izolacja pozwoliła odczuć wewnętrzną harmonię, wciąż coś zewnętrznego naruszało.
Jak wiadomo, Witkacy także zwątpił w pewnym momencie w możliwość realizacji Czystej
Formy. Symbolicznym aktem tego momentu była zamiana malarskiej pracowni na firmę portretową
i zarzucenie tworzenia dramatów na rzecz pisania powieści.
21
Cytowany fragment Mojego wieku to przypis do uwagi Wata, iż „muzyka jest lepszą mową
dla myśli ludzkiej” niż filozofia, „wyraża to, co jest niewyrażalne w języku” (M-2 120).
20
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Autor Dziennika bez samogłosek odnotowuje jeszcze jeden moment wzruszenia pokrewnego przeżyciu z dachu Łubianki. Scenerią także i tym razem jest – rzecz
jasna, nieprzypadkowo – symboliczny wyimek totalitarnego świata. Jest rok 1949.
Erfurt. Wat odwiedza to miasto w przerwie uroczystości Goethowskich w Weimarze. Ma w ich trakcie wygłosić referat, w którym, poprzez analogię z analizą
społeczeństwa Trzeciej Rzeszy, zamierza zanalizować istotę sowietyzmu i w ten
sposób – jak w poczuciu winy wspomina – „przerobić [...] [swój] chybiony lwowski egzamin życiowy i tym razem zdać go, za wszelką cenę” (M-2 121, przypis).
Do Erfurtu poeta jedzie w przerwie sympozjum, by zobaczyć fabrykę Topf und
Söhne, w której w czasie wojny produkowano krematoria. Wzburzony rozmową
z miejscowym inżynierem, beznamiętnie wyjaśniającym potrzebę produkcji krematoryjnych pieców, wybiega na średniowieczny dziedziniec i tam, w cieniu erfurckiej gotyckiej katedry, z perspektywą na domki dawnych patrycjuszy, dotyka
go „cień skrzydła przypomnienia” (M-2 120, przypis). Oto jego słowa:
w ciemni mojej pamięci jakby zafurkotało przypomnienie mojego Bacha. Oczywiście, nie ma
tu żadnej rozsądnej analogii: surowy masyw katedry – nie artykułowany przez budowniczego,
z rozmysłu zapewne, i wyrafinowanie baroku u Bacha; tym bardziej, co może mieć wspólnego
średniowieczny patrycjat z pospólstwem bolszewizmu. Myślę, że nade wszystko napięcie
między rzeczą boską a rzeczą świecką uchyliło na chwilę rąbka do przeżycia na dachu Łubianki. [M-2 121, przypis]

Najważniejsze jest zdanie ostatnie. Wat porusza w nim kwestię kluczową dla
zrozumienia charakteru tego uwalniającego doznania z dachu Łubianki. Określa
je – jak czytamy – konfrontacją „między rzeczą boską a rzeczą świecką [...]”,
między absolutnym a profanicznym. W co jednak to doznanie celuje? Ku czemu
prowadzi wyzwalające je napięcie: ku wzajemnemu przenikaniu się materii Boskiej
i świeckiej czy ku ich radykalnemu przeciwstawieniu? Inaczej pytając: w świetle
jakiej tradycji należy rozumieć epifanijność wspominanego przeżycia, zakładając,
że w ogóle stosowne jest tu przywołanie tej kategorii? Czy „Bach na dachu Łubianki” ma jeszcze jakiś związek z teologiczną genealogią epifanii? Czy prowadzi
do odnalezienia i przyjęcia jakiegoś transcendentnego sensu? A może bliższy jest
„bezbożnej epifanii” sztuki 22, bo wynika z otwarcia na śpiew, który, jak u Rilkego,
sam jest istnieniem? Jeszcze inaczej. Czy Wat w swych poszukiwaniach, dokonywanych w nieporównanie bardziej dramatycznych okolicznościach, bliższy jest
Leśmianowi i jego tęsknocie za rytmem, Bieńkowskiemu 23 w jego próbach restytucji nieskończoności w języku czy Miłoszowi i Mandelsztamowi, budującym
konsekwentnie swe programy poetyckie na dążeniu do przekroczenia „romantycznej choroby niedocielesności” (Miłosz) 24 i odbudowania harmonii między słowem
a ciałem (Mandelsztam)? U obu obserwujemy przecież dążność do przekraczania
gnostyckiej, dualistycznej zasady afirmacji duchowości odcieleśnionej, co znamiennie harmonizuje z polemiką toczoną z symbolizmem i futuryzmem. Pytania
22
Na ten temat w związku z Leśmianem zob. R. N y c z, „Słowami... w świat wyglądam”.
Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii
w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001, s. 139.
23
Na podobieństwa łączące tych dwóch poetów wskazywałam w szkicu Awangardowy wnuk
Leśmiana („Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2009, nr 16: Rytm Leśmiana).
24
Cz. M i ł o s z, Ziemia Urlo. Kraków 1994, s. 123.
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te czytelnikowi niniejszego szkicu słusznie wydadzą się w dużej mierze jedynie
retoryczne. Gromadzę je po to, by wydobyć tezę o wyraźnej skłonności autora
Piecyka do odseparowywania tego, co profaniczne i historyczne z jednej, i tego,
co poetyckie, z drugiej strony. Wat nie chce (o czym zresztą niejednokrotnie wspomina) być mistykiem 25. Szuka tylko alternatywy dla zewnętrzności, redukującej
siłę podmiotu, niweczącej jego istnienie rzeczywistą, materialną siłą historii.
Szuka śpiewu, który jest izolacją.
Docieramy tu do drugiej jakości określającej Watowską teorię poezji jako
przeżycia wewnętrznego. Jest nią „bezbożny” charakter postulowanej i poszukiwanej epifanijności. Nie jest to, rzecz jasna, określenie pejoratywne. Używam go
w ślad za Leśmianem, dla zaakcentowania, iż epifanijne doznania, w których Wat,
podobnie jak autor Rozmyślań o Bergsonie, skłonny jest widzieć źródło wewnętrznego „urzeczywistniania się człowieka”, zostaje, po odejściu Boga, już nie fakultatywnie, ale obligatoryjnie powiązane z twórczością. Sztukę, szczególnie muzykę,
odkrywa bowiem Wat jako jedyne dostępne człowiekowi, zarówno w procesie
tworzenia, jak i odbioru, wrota prowadzące do zapoznanej w życiu harmonii sfer.
Poszukiwania arcysnu są tu – przypomnijmy – próbą wysłuchania arcywiersza.
Materią i narzędziem jedni uniwersum podważanej przez imperium jest głos ludzki, instrumenty sfabrykowane przez człowieka i dusza ludzka, powołujące do
istnienia „piękno”, „prawdę” i „jedność inspiracji” dająca siłę.
Z tego punktu widzenia są bardzo znamienne uwagi, jakie Wat czyni na temat
wiary i możliwego nawrócenia, które staje się, z jednej strony, przedmiotem pragnienia, z drugiej – opatrzone jest komentarzem podającym w wątpliwość jego
faktyczne spełnienie. Odważam się dotknąć tej delikatnej materii tylko dlatego, że
Wat niejednokrotnie przedstawiany jest jako poeta religijny, co zresztą sam nieraz
dementował. Fragment Mojego wieku, który zaraz zacytuję, uzmysławia, gdzie
leżą przyczyny uniemożliwiające poecie przyjęcie wiary, która – jak sam nieraz
powtarza – przyniosłaby może jakąś formę wyzwolenia od trawiącego go bólu,
męki nie do zniesienia, tyleż somatycznej, co psychicznej rany, niosącej rezygnację i śmierć. Przy okazji uzmysławia także, jak bardzo myślenie Wata pokrewne
jest w wielu momentach gnozie. Oto słowa poety:
jesteśmy na tym dachu, te dwadzieścia minut spacerów, mówimy o przedwiośniu i o tej impetyczności soków życia w przyrodzie, w powietrzu, naokoło mnie. Mój Boże! W końcu miałem
wtedy lat dopiero 41, a czułem się już nawet nie stary cieleśnie, ale sędziwy, poza wiekiem.
Więc właściwie fałszywe, urojone soki, ale ta impetyczność była niesłychanie we mnie silna.
I na tym spacerze, na wąskiej przestrzeni o zmierzchu, na dachu Łubianki, z widokiem na
wieże Kremla, Bach, finał Pasji św. Mateusza. W jakimś miejscu, gdzie jeszcze była Pasja, ale
już był początek czy zapowiedź zmartwychwstania. Z m a r t w y c h w s t a n i e b y ł o z aw s z e d l a m n i e, w m o i m s t o s u n k u d o c h r z e ś c i j a ń s t w a, p u n k t e m
n a j w i ę k s z e g o o p o r u, z m a r t w y c h w s t a n i e c i a ł a i z m a r t w y c h w s t a n i e
C h r y s t u s a. W g r u n c i e r z e c z y t a k n a p r a w d ę m ó w i ą c, c h r z e ś c i j a ń s t w o
z a w s z e k o ń c z y ł o m i s i ę n a k r z y ż u. A tu jest zapowiedź rezurekcji. Jest Pasja,
ale jest, jak to u Bacha, egzaltacja, exultavit, jakaś, zdawałoby się, zgodność z sokami życia
budzącego się na nowo. Pozornie jest łucznik, to jest religia słonecznego Boga, egipska, czy
25
Inne zdanie przedstawia K. S z a n i a w s k i (Metafizyka zniewolenia – świadectwo Aleksandra Wata. W zb.: Literatura źle obecna. áRekonesansñ. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 27 X – 30 X 1981. Kraków 1986). Zob. też T. N y c z e k, Bach na dachu
Łubianki. (Aleksander Wat). W: Emigranci. Londyn 1988.
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Atisa, który umiera na zimę, cykl roku, i który zmartwychwstaje (powstaje) z rozdartych części
na nowo, na wiosnę. W koncepcji religiologów i antropologów śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa odnosi się do tych archetypów, do archetypów Boga zmarłego i zmartwychwstałego,
słonecznego Boga. A nic podobnego. A nic podobnego. Właśnie na Łubiance, właśnie na tym
dachu i właśnie dlatego, że z niesłychaną ostrością czułem, jak bardzo moje ciało jest bez soku
i odcięte od natury – widziałem w Pasji Bacha istotną, no po prostu przepaścistą, różnicę między Chrystusem a Atisem. Bo zachodziła tu taka gra, nie wiem, dialektyczna czy niedialektyczna. Dobrze. Jest natura. Ja jestem Naturmensch. Natura zmartwychwstaje. W muzyce, którą
słyszę, w tej jakiejś nadbudowie wyższej, Bóg zmartwychwstaje. Jest zgodność między mną
– naturą, która zmartwychwstaje, a Bogiem, który też zmartwychwstaje. Ale ponieważ mam
niesłychanie silne poczucie, że we mnie to jest diabelska pokusa – ta natura, że ona nie istnieje, że ona jest iluzoryczna, że ciało nie ma soków, że ciało nie jest naturą, ciało – nie dusza,
więc Bóg Bacha nie jest Bogiem natury, jest antynaturą. To złe wyrażenie. [...] Powiedzmy
raczej: transnaturą, no, transsubstancją natury. Przemienienie. Pogańskie kulty Boga umierającego, zmartwychwstającego to są kulty natury. Naturmenschów. A Bach nie. [...] Bach to jest
religijna muzyka, ale w tym Bachu, nawet w tej Pasji, religia, wiara jest osaczona przez wszystkie możliwe wątpliwości. [M-2 118–119; podkreśl. – A. S.]

Jeśli Miłosz zmusza nas swą twórczością – jak pisała niegdyś Renata Gorczyńska – do zadania pytania i udzielenia sobie odpowiedzi na nie: czy Chrystus zmartwychwstał, czy też nie zmartwychwstał? Wat odpowiada na to pytanie bez zbytecznych wahań. Jedyne, co jest pewne – mówi – jedyne, co pozwala człowiekowi
XX wieku wybrać Chrystusa jako archetyp własnego losu, to fakt, że cierpiał, że
cierpiało Jego pozbawione soków ciało, że umarł z bólu na krzyżu, ocalając, być
może wyłącznie dla samego siebie, to tylko, co duchowe, wewnętrzne, skryte przed
pejczami rzymskich żołnierzy. Wspomina autor Ucieczki Lotha:
Gdy utożsamiałem siebie z Jezusem na krzyżu, nie było w tym nic z zuchwalstwa, nie
obniżałem Jezusa do siebie, ale siebie ceną wewnętrznej męki wywyższałem – był bowiem
dla mnie tylko człowiekiem Jezusem, w nim urzeczywistniała się figuralnie dola człowieka
i krzyż. [...]
[...] – nie byłem wierzący, byłem nie nawrócony. A w takim razie, c z y m b y ł m ó j
B a c h n a d a c h u Ł u b i a n k i, j e ż e l i n i e e p i f a n i ą n a t u r a l n e g o, o b e c n oś c i ą t r a n s c e n d e n t u? Był jedyny, niepowtarzalny, ale dlaczego osobny, nie włączył się
w sieć zjawisk, nie wywołał żadnych następstw, żadnego rezonansu, poza jakże płaskim stwierdzeniem bezsilnej mizerii tego wszystkiego, co mnie otaczało, całego groźnego imperium
Stalina? I c z y m b y ł y m e d y t a c j e m o i c h u t a j o n y c h n o c n y c h p r z e ż y ć,
w ł a ś n i e m o j e u t o ż s a m i e n i a, b e z m o ż n o ś c i, b e z n a d z i e i, b e z d r o g i
w y j ś c i a p o z a s i e b i e? [M-2 318–319; podkreśl. – A. S.]

Jak wynika z rozmów z Miłoszem, miejscem, gdzie Wat czuje się najbliższy
chrześcijaństwu, jest cela zamarstynowska. To właśnie tam poeta najbardziej doświadcza siły, jaką współwięźniom daje wspólnota w wierze. Obserwując ich
grupowe modlitwy czuje się pokrzywdzony przez brak oparcia, którego oni udzielają sobie nawzajem. „Byłem wtedy jedynym Żydem [...]”, wspomina, „Byłem
wyłączony z wierzących” (M-1 331). Tak pojęty sens religijności wyczerpuje się
wszakże w jej społecznym i narodowym znaczeniu. Nie musi też prowadzić,
i w gruncie rzeczy rzadko prowadzi, do głębokiej wiary. „Modlitwie się nie bronię,
ale jej nie umiem” – napisze Wat w jednym z powstałych na Zamarstynowie wierszy (M-2 317). Raz poeta podkreślać będzie zatem „społeczną nieodzowność religii w jej znaczeniu etymologicznym [...]” jako „jedynego sensu i ratunku naszej
nędzy” (M-2 316–317). Innym razem po wielekroć z żalem i bólem stwierdzać
będzie własną niemoc, nieumiejętność, niegotowość przyjęcia wiary. Warto w tym
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miejscu dodać, że Zamarstynów to ten okres pobytu Wata w sowieckich więzieniach,
który pamięta on jako nieporównanie łatwiejszy od czasu spędzonego na Łubiance. Mimo ogromu głodu i brudu, towarzystwa kryminalistów, czuje się tam jeszcze
częścią zintegrowanej społeczności, postrzegając to właśnie w kategoriach religijnej wspólnoty. Wspomina:
Na Zamarstynowie było lepiej chyba dlatego, że żyłem życiem społecznym. Byłem zmuszony żyć życiem społecznym. Nie w socjalistycznym sensie tego słowa, rzeczywiście chrześcijańskim. W tych wszach i głodzie, w niedożywieniu – to było jednak agape. Agape ludzi,
którzy nie są właściwego wyznania i których wyrzucono ad leones. [M-2 122]

To skojarzenie z losem pierwszych chrześcijan w rzymskim Colosseum jest,
oczywiście, celowe. Podnosi jednak, powtórzmy, nie tyle przedmiot ich wiary, ile
siłę, jaką daje wspólnotowe przeżywanie męki.
Jedyne widzenie, które poeta, przy wielu zastrzeżeniach, skłonny jest określić
jako mistyczne (często zresztą zmienia w tej kwestii zdanie), a także którego skutkom przydaje miano nawrócenia, to rozpoznanie diabelskości komunizmu. Jakże
charakterystyczne, że przedmiotem owej wspominanej wielokrotnie saratowskiej
iluminacji okazuje się znów własny los i wybór, dokonany w porządkach światopoglądowych i społecznych. W jego centrum stoi „zaczarowanie” lewicowością
i zrodzone z niego, nigdy nie ugaszone, poczucie winy, związane ze „znikczemnieniem komunizmu” 26, do którego Wat będzie się przyznawał przez lata. Nawrócenie dokonuje się tu zatem przede wszystkim jako konwersja ideologiczna, a nie
religijna (M-2 254). Fundujące je odkrycie dotyczy, rzec by można, historiozofii
losu, nie zaś tajemnicy historii świętej. Przynosi rozpoznanie psychologiczne
i biograficzne, a nie kerygmatyczne, którego misterium należałoby zgłębiać z użyciem języka teologii.
Przepełniony pragnieniem odnalezienia własnej wspólnoty w cierpieniu, Wat
odwołuje się do swych żydowskich korzeni:
Czując się zatem tak unisono jak kamerton z nastrojem religijnych moich zamarstynowskich
współwięźniów, nie widziałem żadnego dla siebie pomostu do Kościoła. Ale, odwrotnie, sam
Jezus, żydowski syn Maryi, był dla mnie wtedy – i zawsze – Żydem do alfy i omegi, najwyższym
wcieleniem nie tylko psychologii żydowskiej, ale i losu żydowskiego. Jak portrety Rembrandta według trafnej uwagi Georga Simmla ujawniają jednocześnie i psychologię, i biografię
portretowanego, tak w obrazie Chrystusa była jedność osobiście męczeńskiej historii Żydów.
[M-2 321]

Powtórzmy, wiara i religia chrześcijańska zasadniczo nie otwierają w myśleniu
Wata przestrzeni, w których poeta mógłby znaleźć coś więcej niż archetyp własnego losu. Nie oferują też jakości, dzięki którym uwięziony w Sowietach twórca
toczyć mógłby starania o ochronę swej podmiotowej kondycji, jakiej rozpad czy,
łagodniej, zagrożenie degradacją tak boleśnie odczuwał. W Moim wieku poeta
mówił, że dopiero Łubianka stała się sceną szczegółowych rozpoznań na temat
kondycji podmiotu w totalitarnym świecie. Składają się na nią – według Wata –
przede wszystkim poczucie braku autonomii, doświadczenie zamurowania, „Prawo
największej dysjunkcji społecznych więzi człowieka z człowiekiem” (M-2 122),
Takie określenie zapisał Wat na pierwszej stronicy pierwszego numeru „Miesięcznika Literackiego”, który wraz całym kompletem otrzymał w 1954 r. od A. Stawara. Całość notatki cytuje
N y c z e k w przywoływanym szkicu Bach na dachu Łubianki.
26
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ale też ożywcze, a wcześniej pomijane doznanie dotyczące wagi czasu wewnętrznego. Na Łubiance, w poczuciu najgłębszego osamotnienia, zamknięcia w więziennym „eonie”, „zamurowania”, „utraty soków”, z całą wyrazistością odradza
się w poecie myśl, iż ratunkiem jest wewnętrzna izolacja podmiotu od degradującej go przestrzeni historii. „Nic tu nie jest do obrony, ale mogę, powinienem,
przygotować się do obrony życia wewnętrznego” (M-2 31) – Wat mówi Miłoszowi o rozpoznaniu jedynego dostępnego mu wówczas antidotum na komunistyczny
projekt homo sovieticus. Przy okazji wymienia kilka technik obrony życia wewnętrznego, owych, jak je nazywa, „ćwiczeń duchowych”, uprawianych przez
siebie jeszcze na Zamarstynowie. Wspomina, jak starał się w wieczornym gwarze
celi odgrodzić się całkowicie i w wyimaginowanym transie spotkać z najbliższymi,
napić herbaty i wewnętrznie oczyścić (M-1 355). Niezwykle ważną rolę w pielęgnacji „życia prywatnego, wewnętrznego życia każdego z nas” (M-1 351) przypisuje także wspomnieniom. Proustowską z ducha funkcję pamięci Wat ujmuje jako
wysiłek coraz bardziej mikroskopowego, skoncentrowanego na szczególe, jak
najwierniejszego uobecniania nie istniejących sprzętów, przedmiotów, ludzi. Jeszcze inny rodzaj terapii odnajduje w lekturze, która jest – czytamy w wielu miejscach
– jak narkotyk, jak dar niebios, jak ucieczka w narkozę (to wszystko porównania
Wata). Poeta podaje także, co może najciekawsze, przykłady ćwiczeń psychoanalitycznych:
to moje ćwiczenie duchowe, to przeżycie duchowe [mowa o kontaktowaniu się z nieobecnymi
– A. S.] pogłębiło się, co prawda w innej postaci. [...] Więc na przykład, oglądanie siebie spoza siebie, no, to jest łatwe. Ego – ogląda. Oglądasz swoje ego oglądane. To jest częste, proste,
to można zrobić w każdej chwili. Ale po tych ćwiczeniach, po zagłębieniu się w tych ćwiczeniach,
jednak doszedłem do takiego stanu, kiedy oglądałem jednocześnie (i nie było fuzji między
jednym i drugim [...]), oglądałem ego oglądającego i ego oglądane jednocześnie. [...]
[...] to było nieobrazowe, bezobrazowe przeżywanie. To jest stan, którego chyba nie można spamiętać. W pewnym momencie te eksperymenty zarzuciłem, bo wiedziałem, że mnie one
doprowadzą albo do schizofrenii, albo do jakiegoś yogi czy czegoś takiego. [M-1 357]

Ostatni z przytoczonych przykładów uświadamia, jak owe techniki w zamiarze
chroniące podmiot bliskie są nieraz jego autodestrukcji. Jak labilna granica oddziela tu siły wzrostu i rozpadu, wektory znoszące się wzajem w wewnętrznej izolacji
ego. Przywoływany tu już Bolecki pisał bardzo słusznie: „Trwałym elementem
biografii twórczej Wata jest autodestrukcja samego siebie, swojego »ja«” 27. Miejscem narodzin dzieł poety, nie tylko Piecyka, jest biblioteka 28, owe głosy zbierane
i powtarzane przez podmiot w groteskowej, często autokompromitującej parodii.
Spójność, jaką posiądą lub jakiej nie posiądą, zależy przede wszystkim od stopnia
stabilności podmiotu, od jego siły, od osobowościowej koherencji wewnętrznego
krajobrazu. Ten ostatni jest w twórczości Wata wartością, o czym była już wielokrotnie mowa, afirmowaną jako źródło oporu wobec eksterioryzacji degradującej
jednostkę. Z drugiej strony jednak jest także przestrzenią samodegradacji. Nieprzypadkowo ten właśnie rys prozy psychologistycznej wymienia Wat jako najbardziej
frapujący, gdy powraca w Sowietach do młodzieńczych fascynacji Proustem.
Dobrze byłoby przeczytać uważnie owe zanotowane w Moim wieku w dużej mie27
28
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rze egzystencjalne glosy Wata do więziennej lektury pierwszego tomu powieści
W poszukiwaniu straconego czasu. Notatki te w sugestywny sposób wyjawiają
bowiem tajniki trzeciej konstytutywnej cechy teorii poezji jako przeżycia wewnętrznego. Jest nią antynomia pamięci budującej, chroniącej podmiot w murach wewnętrznego czasu, oraz autodestrukcji ego, skłonności ku przyglądaniu się i poddawaniu się rozpadowi osobowości. Źródła tej ostatniej są, oczywiście, dwojakie.
Po części wiążą się z recepcją freudyzmu, po części odzwierciedlają biograficzne
doświadczenie poety.
Wat wielokrotnie pisze, jak wielką ulgę przynosiły mu na Łubiance chwile
wypełnione lekturą powieści W stronę Swanna:
po powrocie z klozetu zanurzyłem się w lekturę Prousta, przekład mierny, ale ja pierwszą
stronę znałem na pamięć, jakbym miał przed oczyma tę kartkę z wczesnego wydania, nieomal
bez marginesów: „Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie
éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire je m’endors” –
i zaraz potem kaskada Proustowskich zdań ze średnikami i dwukropkiem. Kadencja francuska
zastąpiła mi rosyjską, nie opuszczając już mnie do ostatniego słowa tomu. Uspokajała mnie,
przygotowując faliście do snu [...]. [M-2 39]

Wyzwalająca siła tej reglamentowanej lektury (przerywanej boleśnie więziennym rytmem, regulującym bezwzględnie godziny przesłuchań, snu przy zapalonym
świetle, spaceru) polega na czymś więcej niż tylko na sposobności do zatopienia
się, wyizolowania się w świecie innym niż więzienny: porwania przez fabułę.
Czytanie Prousta jest przecież zarazem wspominaniem wcześniejszych „wolnych”
jeszcze lektur i wznawianiem obrazu egzemplarzy powieści posiadanych w przedsowieckim życiu. Jest wreszcie powtarzaniem francuskich fraz oryginału. Wydaje
się charakterystyczne, że Wata uspokaja rozbrzmiewająca w pamięci francuska
kadencja prozy czytanej przecież po rosyjsku. Ten proces przenoszenia się z teraźniejszego w przeszłe narastał, likwidując w pewnym momencie granicę między
lekturą a uobecnianym po Proustowsku minionym życiem.
trzeciego dnia po raz pierwszy wróciła fala wspomnień. Rzeczywiście fala, nie zdążyła jedna
dojść do brzegu świadomości, gdy już ją zalewała następna. Wspomnienia utraconego szczęścia,
im bardziej kiedyś szczęśliwe, tym bardziej teraz bolesne, ale właśnie bolesność aktualna odsłoniła z mgieł i chmur cały blask szczęścia utraconego. Więc gdy po południu podjąłem
przerwaną lekturę Prousta, moje osobiste wspomnienia i wspomnienia Prousta przystawały do
siebie jak dwie przedarte połówki banknotu. I dziecięcy płacz narratora z powodu conocnej
rozłąki z matką, ten płacz, który – jak to sobie pisząc uprzytomnił – trwał u spodu jego całego
życia, rozpoznawał siebie w moim tajonym płaczu. [M-2 39–40]

Proustowskie widzenie świata splata się tu wyraźnie z doznaniem Wata. Fabuła jego powieści, niczym w hermeneutycznym przeniesieniu, pozwala więźniowi „zrozumieć”, a znaczy to w tym wypadku – odczuć własny ból. Więcej nawet,
to Proustowski Marcel, podobnie jak wcześniej Jezus, staje się przedmiotem
utożsamienia. Tym razem o tyle, o ile jawi się on – jak zobaczymy – jako figura
radykalnej interioryzacji świata. Perypetie fabuły, obraz XIX-wiecznego salonu
naszkicowanego w cyklu W poszukiwaniu straconego czasu odebrane zostają przez
Wata jako zbędny naddatek. Ciekawy, wykwintny, ale w gruncie rzeczy mało
znaczący, bo nie przystający do aktualnych potrzeb i odczuć czytającego poety.
Istotne jest więc tylko to, co w powieści Prousta może stać się przedmiotem swo-
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istej homologii między bohaterem/narratorem a czytelnikiem powieści, czyli samym
Watem. Jeszcze inaczej: poeta dokonuje w swym odbiorze „radykalnej autobiografizacji” 29, odnajdując to, czego sam szuka i co projektuje jako lek-nie-lek na
swe własne egzystencjalne doświadczenie. Jakże znamienne są te glosy Wata
czynione na marginesie więziennej lektury Prousta. Zwróćmy uwagę, w jak klarowny sposób oddają napięcie czy może raczej paradoksalne sprzężenie między
afirmacją uwewnętrznienia jako gwaranta życia a psychologizacją jako źródłem
destrukcji ego:
w pierwszej partii książek znalazł się tom Od strony Swanna. Była to zatem moja pierwsza, po
roku, książka. Ze zdziwieniem, a potem nieomal ze zgrozą, zdałem sobie sprawę, że cała moja
skala wartościowania – nawet nie leży w gruzach, po prostu została za murem więziennym.
Suma wiedzy o ludziach i środowiskach, kręte ścieżki psychologicznej inwestygacji, pracowite studium namiętności, finezyjne operacje i myśli – wszystko, w czym kiedyś znajdowałem
tyle delektacji – tu, na Łubiance, wydawało się obumarłe, często pretensjonalne, niekiedy
drażniące: po nędzach Zamarstynowa, co mi po satyrze na salon Verdurinów? Co mi po świecie zamkniętym w salonie jak okręt w butli i po myśli krwi pozbawionej, przemienionej w rozmowy wykwintnych umysłów? Zajmujące to, owszem, i pozwala zabić czas. A l e w s z y s tk o, c o w t y m d z i e l e n i e b y ł o p o e z j ą, j e j e n e r g i ą i j e j r u c h e m,
n a l e ż a ł o d o t e a t r a l n e j k o s t i u m e r i i.
Swann z tej odmiany nie wychodził pomniejszony. Wręcz przeciwnie, moc tej energii
i uroda jej ruchu urzekały mnie bardziej niż kiedykolwiek. P o e z j a S w a n n a b y ł a i nt y m i z a c j ą w „w e w n ę t r z n e j w i b r a c j i” w s z y s t k i e g o, t y m w i ę c e j n i ez w y k ł a, ż e r o z g r y w a ł a s i ę n a p o w i e r z c h n i w r a ż l i w o ś c i n a s k ó r k a.
Co ważniejsze dla mnie: b y ł a n a d e w s z y s t k o w p r z e ż y w a n i u u b i e g ł e g o
c z a s u w s t a n i e a g o n i i n i e u s t a j ą c e j, k i e d y n i c j e s z c z e n i e u m a r ł o,
a w s z y s t k o u m i e r a. B y ł a w c i ą g ł y m m o m e n c i e z a w i e s z e n i a m i ę d z y
ż y c i e m a ś m i e r c i ą, w d e m o n i c z n i e p o n a d w s z e l k ą m i a r ę p r z e d ł uż o n y m o d d e c h u o s t a t n i m i tylko to stanowi o jej głębi i o jej głębiach, które porusza
w czytelniku; bez tego całe dzieło Prousta byłobyż czym więcej niż ogromnym freskiem próżności, w podwójnym tego słowa znaczeniu: próżny i daremny? I g d y j a w t e j l e k t ur z e o d n a j d y w a ł e m w z ó r m o j e g o w ł a s n e g o w i ę z i e n n e g o k o n a n i a,
n a w z a j e m, d ł u g i e z d a n i a, o k r e s y P r o u s t a o d z y s k i w a ł y w e m n i e
s w o j ą p i e r w o t n ą s i ł ę. W y m i a n a f o r m y i s i ł y – a r c h e t y p s t o s u n k u
a u t o r a i c z y t e l n i k a. [M-2 66–67; podkreśl. – A. S.]

Te słowa uświadamiają, że relacja zwrotna, jaka nawiązana zostaje między
Watem a powieścią (a narratorem) Prousta jest wynikiem nałożenia się znaczeń
fikcji literackiej i doświadczenia egzystencjalnego. To ono jest zresztą tutaj w oczywisty sposób ważniejsze. Ono wybiera sobie spośród narracji literackich i religijnych figury najbardziej odpowiednie. To ono wreszcie – jak czytamy – pozwala
już zużytym, retorycznym okresom odzyskać „swoją pierwotną siłę”.
Literatura – powiada Wat – nie jest „zwierciadłem”, [...] dlatego, że to rzeczywistość
pozwala nam zreinterpretować literaturę. A jedyną rzeczywistością, jaką znam – dodaje [...] –
jest moje osobiste doświadczenie sowietyzmu 30.

29
Określenie to przejmuję od M. P. M a r k o w s k i e g o, który w szkicu Homo-logia. Proust
w oczach Barthes’a („Literatura na Świecie” 1998, nr 1/2) opisuje podobny rodzaj homologii, jaka
staje się udziałem czytelnika cyklu W poszukiwaniu straconego czasu.
30
B o l e c k i, op. cit., s. 36.
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Ta trafna uwaga Boleckiego rodzi powtórnie pytanie o faktyczne znaczenie
przypisywane przez Wata sztuce, szczególnie sztuce słowa.
Czy literatura może w ogóle zaoferować podmiotowi coś życiodajnego, co
pochodzi z innego porządku niż on sam? Wat zdaje się odpowiadać, iż tylko
w ograniczonym zakresie, w bardziej niż mniej relacyjnym sensie. Pod warunkiem
przeto, że podsunie czytającemu formy transparentne wobec najgłębszych warstw
jego własnej kondycji. Jeśli – powie Wat w odniesieniu do swojej osoby – będzie
poezją, czyli intymizacją. Jeśli dzięki temu, stając się przyległą wobec „wewnętrznej wibracji” podmiotu, decydować będzie w tej wyizolowanej przestrzeni o jego
istnieniu we wrogim, płaskim, uprzestrzennionym, zeksterioryzowanym świecie
komunizmu. Jeśli – sugerować będzie dalej autor Ciemnego świecidła – wyrośnie
niczym katedra wśród patrycjuszowskich domów, burząc swą sakralnością nienawistne profanum. Jak łatwo zauważyć, wszystkie owe „jeśli” i „przeto” zależą
ostatecznie od czytającego. Są pochodną indywidualnego odbioru i stylu interpretacji, określanych prawdą egzystencji. To w uchu słuchacza wybrzmieć mogą, ale
nie muszą przecież, niczym Bach na dachu Łubianki, uwznioślając podmiot mocą
„epifanii naturalnego”.
W przypadku Wata wymiana formy powieści Proustowskiej na siłę czytającego jest bardziej niż paradoksalna. Buduje bowiem nie życie, ale śmierć, której
narastanie wypełnia bez reszty egzystencję poety. Wata czytającego Prousta i piszącego swe własne, ciemne, podszyte bólem wiersze. Wata umierającego najpierw
w sowieckich więzieniach, a potem śmiertelnie zranionego chorobą bólową.
Cierpieniem, które ostatecznie nakaże poecie napisać dramatyczne słowa: „nie
ratować”.
Powrót Wata do Prousta dokonuje się, jak sądzę, na tych dwu paralelnych
i paradoksalnie sprzężonych płaszczyznach wewnętrznego życia i nieuchronnej,
spełniającej się śmierci. Jakże charakterystycznie komentuje poeta w Moim wieku
omawiany tu wcześniej szkic W pracowniach stylu, pisany – przypomnijmy –
w roku otwierającym ciemne dziesięciolecia okresu międzywojennego, roku
znaczonym debiutem „Żagarów” i narastaniem katastrofizmu.
To 1931 rok. [...] w tym numerze [„Miesięcznika Literackiego”] wróciłem do tego, co
mnie interesowało bardzo przed moim skomunizowaniem, mianowicie do Prousta i do Joyce’a. Dałem tu taki szkic o nich. Zaczynam wracać do zdrowia intelektualnego, ale widzę ich
katastroficzność, to znaczy etapy dekadencji. Po prostu – o ile pamiętam – interesuje mnie tu
problem osobowości ludzkiej, rozpad osobowości. Ego. Ja. Więc niby krytyka, raczej, powiedziałbym, trochę personalistyczna. Świat zachodni, który doprowadza do tego, że jądro samo
tego świata zachodniego, to znaczy osobowość, z czego czerpał swoją siłę i urodę, zostało
zakwestionowane. Zakwestionowanie osobowości przez Prousta, przez te pasma, które kojarzy
tylko pamięć. [M-1 172–173]

Największy dramat Wata polegał, jak sadzę, na tym, że trudno mu było odnaleźć w sobie (przyjąć?!) iskrę, która by jego umęczoną egzystencję uczyniła zdolną do życia innego niż tylko wewnętrzne. Która pozwoliłaby „znikczemnienie
komunizmem” ujrzeć nie wyłącznie jako dokonaną, ale też jako wybaczoną przygodę inteligenta angażującego się w naprawę świata. Która, wreszcie, co najważniejsze, byłaby pochodną czegoś bardziej trwałego niż „epifania naturalnego”,
a tym samym pozwoliłaby – sparafrazujmy poetę – włączyć podmiot w sieć zjawisk:
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„moje utożsamienia, bez możności, bez nadziei, bez drogi wyjścia poza siebie?”
(M-2 319) – mówił z rozpaczą Wat.
Formułowana w sowieckich więzieniach teoria poezji jako przeżycia wewnętrznego nieprzypadkowo nie przynosi propozycji dającej się uogólnić i ponieść
dalej. Jest niewątpliwie ciemniejsza od ocalającego katastrofizmu Miłosza. Bardziej przypomina już Witkacowskie poszukiwania, ale i wątpienie w możliwość
osiągnięcia Czystej Formy, ergo odnalezienia i potwierdzenia tyleż estetycznego,
co metafizycznego fundamentu osobowości. Proustowska pamięć – o czym zafascynowany nią Wat przecież nie zapomina – leczy tylko w jednym wymiarze.
Pozwala odetchnąć, odseparować się, ale nie ocalić siebie w świecie teraźniejszej
i przyszłej historii, a tym bardziej – co byłoby dla podmiotu prawdziwie zbawienne – uzyskać tu i teraz przebaczenie złych wyborów i usensownić doznawane
cierpienie.
W tym tragicznym i w dużej mierze jednak antymetafizycznym rozpoznaniu
dojrzały Wat spotyka się z Watem młodzieńczym, choć modalność jest w obu
przypadkach, rzecz jasna, odmienna. Futurystyczno-dadaistyczny ludyzm i radość
ruin à la longue przemienia się w głęboki, odarty z wszelkiej groteskowości tragizm.
Jego egzystencjalnymi imionami są samotność i zdrada. Samotność cierpiącego
i zdrada znikczemnionego. Obie tak samo bolesne i, zdawać by się mogło, ostateczne.
Na tym opowieść snuta biografią i sztuką Wata wszakże się nie kończy. Poeta
zapisuje bowiem w swych szkicach jeszcze jeden jej epizod, niosący nadzieję.
Otwiera go pytanie o przykład losu (w konsekwencji też o wartość), który przekonywałby (która przekonywałaby), że można nie tylko przeciwstawiać się historii,
izolując się od jej niewolącego wpływu (co przecież nie oznacza jego zniesienia),
lecz także historię oswoić, czyniąc ją na powrót przestrzenią wieloaspektowego
życia człowieka. Osiągana tu zmiana perspektywy ma – jak zobaczymy – bezpośrednie przełożenie na modyfikację poetologicznego projektu przyszłej poezji,
trudno osiągalnej, ale możliwej. Poezji, co najważniejsze, oferującej straumatyzowanemu podmiotowi dalsze ciągi, o czym mówił Wat w jednym ze swych powojennych wystąpień. Myślę tu o noszącym znamiona manifestu tekście wygłoszonym
na IV Międzynarodowym Biennale Poezji w belgijskim Knokke-Le-Zoute we
wrześniu 1959. Wypowiedź zatytułowana Poezja przeciw historii (Poésie contre
l’histoire) w znaczący sposób modyfikuje formułowaną w ZSRR teorię poezji jako
przeżycia wewnętrznego. Znosi właściwą jej dychotomię wewnętrznego i zewnętrznego, intymistyki i działania, bycia i pisania. Podtrzymuje natomiast nakaz „stworzenia od nowa poety”, a nawet więcej – uczynienia z poezji narzędzia „wewnętrznej integracji człowieka” (P 684). Jak i dlaczego tak się dzieje, najlepiej wyjaśnia
jednak inny szkic Wata z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Naruszając w niewielkim stopniu porządek chronologii, zacznę zatem od przypomnienia otwierającego drugi tom Dziennika bez samogłosek eseju zatytułowanego
„Ewangelia” także jako arcydzieło literatury. Powstał on najpewniej między rokiem
1963 a 1965.
Poeta powraca w nim do osoby Jezusa, ważnej dlań w sowieckich turmach.
Pyta, na czym polega „uderzające niepodobieństwo ludzkiej natury Chrystusa do
osobowości Jego uczniów” (E 714), skąd bierze się przepaść między życiem syna
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cieśli z Nazaretu a Jego uczniami, także, może szczególnie, XX-wiecznymi. Podkreślmy: autor Dziennika bez samogłosek, podobnie jak wcześniej autor Mojego
wieku, odpowiedzi szuka nie w Boskości, lecz w stygmatyzujących doświadczeniach
ludzkiej egzystencji Jezusa. I odpowiada: pierwszym stygmatem Chrystusa-człowieka jest nieporównywalna do niczego samotność. Samotność tak „doskonała”,
że sama staje się figurą wszystkich innych ludzkich samotności.
przerażająca różnica Jezusa-człowieka tragicznie kulminuje w epizodzie, który odtąd w świadomości naszej prefiguruje całe odczucie nieprzezwyciężalnej samotności człowieka. Epizod
ogrodu w Gethsemane, gdzie Jezus przeżył całą mękę i cały strach tej męki w minutach i godzinach, które rozciągały się jak wieczność. I całą słabość ludzką, która w momencie nieskończonym szuka nie słowa nawet, nie gestu, nie pocieszenia, nie filozofii ani teodycei przyjaciół
Hioba, ale spojrzenia współcierpienia, współodczuwania. On kochał, a uczniowie najwierniejsi chrapali. [...]
„Consumatum est” na krzyżu dokonało się już w duszy Jezusa w Gethsemane – a oni
chrapali. Krzyż był znakiem widomym, i tylko w „Eli, Eli, lamma sabachtani!” znów wydarł
się krzyk człowieka z Gethsemane, dysonans przejmujący grozą wieczną i wątpieniem wierzących. [E 714–715] 31

Te słowa Wata przywodzą na myśl tematy Jeana Paula: „milczenie Boga;
nieobecność Boga; rozpacz Chrystusa; śmierć Chrystusa, który nie zmartwychwstanie; niemożliwość wiary w zmartwychwstanie” 32. Przypominają także obraz
Hansa Holbeina Młodszego Martwy Chrystus, ukazujący zdjętego z krzyża Jezusa
bez jakiejkolwiek wzniosłości.
jest to najzwyklejszy trup człowieka, który jeszcze przed przybiciem go do krzyża zniósł nieskończone męki, rany, tortury [...]. Jest tu tylko natura i naprawdę taki powinien być trup
człowieka po tylu mękach, kimkolwiek byłby ten człowiek 33.

Stan ten poprzedziło – moglibyśmy dodać – bezgraniczne profanum i bezgraniczne osamotnienie. „Eli, Eli, lamma sabachtani!” – powtarza Wat ludzki krzyk
wątpiącego Chrystusa i skarży się: „a oni chrapali”, „chrapali” 34. Oni, czyli najwierniejsi uczniowie: Piotr, Jan, Barnaba, Mateusz Celnik... Nie chrapał tylko
31
Na pojawianie się tego wątku w myśleniu Wata zwraca uwagę Cz. M i ł o s z w szkicu
Poeta Aleksander Wat (w: Życie na wyspach. Wybór i oprac. J. G r o m e k. Wyd. 1, dodruk. Kraków
1998, s. 247): „Zupełna samotność Chrystusa, sen uczniów, kiedy zmagał się z sobą, poczucie opuszczenia przez Boga – ostatnie słowa na krzyżu są dla Wata kwintesencją chrześcijaństwa, reszta się
nie liczy. Głębokie i silne przeżycie męki Chrystusa, utożsamienie się z jego bólem poprzez bóle
własnej choroby, nadaje poezji Wata charakter pasyjny”.
32
M. J a n i o n, Apokalipsa bez zbawienia. Tematy jeanpaulowskie. W: Żyjąc tracimy życie.
Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa 2001, s. 22. Warto przypomnieć, że wątki te powracają
także w liryce T. Różewicza.
33
Ibidem, s. 29. Za J a n i o n cytuję tu opis F. Dostojewskiego włożony w usta Myszkina.
O przywoływanym obrazie poruszający szkic napisała J. K r i s t e v a („Martwy Chrystus” Holbeina. W: Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. M a r k o w s k i, R. R y z i ń s k i.
Wstęp M. P. M a r k o w s k i. Kraków 2007).
34
W jednym z utworów z Ciemnego świecidła: *** (Gdy drżał w śmiertelnych potach...), odnajdujemy ten motyw, jeszcze bardziej wzmocniony poprzez utożsamienie śpiących uczniów ze
zbiorowym podmiotem wiersza. A. W a t (Poezje zebrane. Oprac. A. M i c i ń s k a, J. Z i e l i ń s k i.
Kraków 1992, s. 340) pisze: „Gdy drżał w śmiertelnych potach w ogrodzie w Gethsemane, / myśmy
spali. Myśmy spali, spali”.
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Judasz, pertraktujący w tym czasie z rzymskimi żołnierzami. I to ku niemu właśnie
kieruje się myśl autora Dziennika bez samogłosek, kiedy pisze on o pełnych lęku
godzinach spędzonych przez Jezusa w ogrodzie oliwnym. Poeta, poszukując w tradycji obrazu, który wyraziłby „uderzające niepodobieństwo ludzkiej natury Chrystusa” do natury jakiegokolwiek człowieka, wspomina fragment kompozycji
Rembrandta Sprzysiężenie Claudiusa Civilisa, co może zrazu zaskakiwać, zważywszy na temat malowidła. Szybko jednak przywodzi na myśl cytowane wcześniej
uwagi z Mojego wieku o trafności Simmlowskiej interpretacji Rembrandta, akcentującej ładunek biograficzny i psychologiczny portretów niderlandzkiego mistrza
(M-2 321) 35. Niemal natychmiast ujawnia także alegoryczną lekturę, jakiej poddane zostaje wspomniane dzieło Rembrandta. Pisze Wat:
nikt z malarzy, których znam, nawet malarz-myśliciel da Vinci, nawet najgłębszy Rembrandt,
nie dostrzegł tej różnicy, która stanowi o samotności Jezusa-człowieka. [...] Ale jest jeden obraz
Rembrandta, który zastanawia i niepokoi. [...]
Co jest w nim uderzające i niepokojące, to podobieństwo do wzorów ikonograficznych
Ostatniej wieczerzy. W spiskowcach Rembrandt prezentuje fizjonomikę i nawet sposób usytuowania apostołów. Jest między nimi nawet ktoś, kto nadaje się do roli Judasza; zebrani usadowieni naokoło stołu, ale On jest o głowę wyższy, ogromny Goliat, jest szkaradny, jak gdyby
ślepy na jedno oko, w ogromnej tiarze wysadzanej klejnotami, która nadaje temu kalibanowi
wygląd krwiożerczego króla Azteków. Więc umieszczenie tego potwora w scenerii ostatniej
wieczerzy jest szyderstwem, bluźnierczym szyderstwem. Ale ten potwór jest z innego kruszca
niż jego spiskowcy. Jest od nich wyższy o głowę, jest z innego świata i jest beznadziejnie samotny, a w zaprzysięganiu ich skrzyżowaniem mieczy jest już zdrada. [E 715]

Poeta czyta Sprzysiężenie Claudiusa Civilisa w bardzo charakterystyczny sposób. Z jednej strony, przywołuje ważny dla malowidła Rembrandta kontekst ikonograficzny, potwierdzony także przez badania historyków sztuki, prowadzone
z użyciem metod rentgenowskich 36. Podobnie jak badacze (być może nawet śladem
jednego z nich) poeta zwraca uwagę na kompozycyjne odniesienie się przez XVII-wiecznego mistrza – malującego mitologiczną dla historii Holandii scenę zawią35
Wat we fragmencie tym odwołuje się do tekstu G. S i m m l a zatytułowanego Rembrandt.
Szkic z filozofii sztuki („Sztuka i Filozofia” t. 27 á2005ñ). Niemiecki filozof, porównując obrazy
Rembrandta z klasyczną sztuką Michała Anioła, z jednej, i „stojącą pod znakiem współczesnego
heraklityzmu” sztuką Rodina, z drugiej strony, stawia tezę, że wyróżniającą cechą portretów namalowanych przez Holendra jest umiejętność uchwycenia w teraźniejszym wizerunku całego życiorysu, wszystkich wydarzeń, które ukształtowały portretowanego. „W cudowny sposób udaje się
Rembrandtowi wtłoczyć w wyjątkowość wizerunku całe życie, które do niego doprowadziło, tę,
jakby to określić, formalną rytmikę, zgodność, stopniowanie wydarzeń witalnego procesu” (ibidem,
s. 107). Ujęcie to nieprzypadkowo wydaje się Watowi tak istotne. W swej powojennej poezji poszukiwać będzie podobnej jakości. Zob. też A. R o s a l e s R o d r i g u e s, Nieuchwytny obraz Rembrandta. Georga Simmla filozoficzna interpretacja œuvre holenderskiego mistrza. „Rocznik Historii
Sztuki” t. 33 (2008).
36
Badania rentgenowskie pozwoliły ujawnić obecność jeszcze jednej postaci w Sprzysiężeniu
Claudiusa Civilisa. Sylwetka starszego, posępnego mężczyzny wewnątrz osoby stojącej ukryta jest
przed stołem. Wniosek, jaki z tego odkrycia wysnuwają historycy sztuki, jest taki, iż pierwotnym
zamiarem Rembrandta było zebranie wszystkich postaci Batawów w regularnie wyodrębnione grupy trzyosobowe, jak ma to miejsce na słynnym fresku Leonarda da Vinci. Warto dodać, że Rembrandt
kopiował kompozycję Ostatniej wieczerzy z grawerunku. Zob. C. N o r d e n f a l k, The Batavians’
Oath of Allegiance. Rembrandt’s only Monumental Painting. Stockholm 1982.
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zania antyrzymskiego powstania germańskich Batawów 37 – do Ostatniej wieczerzy
Leonarda da Vinci. Claudius Civilis w przedstawieniu Rembrandta zajmuje miejsce, które w słynnym fresku Leonarda należało do Chrystusa. Zabieg ten posłużył
w XVII-wiecznym dziele, jak łatwo się domyślić, uwzniośleniu tytułowej postaci
i zaakcentowaniu roli odgrywanej przez batawskiego wodza w historii narodu. Wat
przypomina o tym cytacie struktury, dba, by wykorzystana przez Rembrandta
analogia nie umknęła naszej uwadze. Równocześnie w dalszym ciągu snucia ekfrastycznego wątku dokonuje poeta własnej immutacji, tym razem antytetycznej
wobec zabiegu XVII-wiecznego mistrza autoportretu. W osobie batawskiego
wodza Wat dostrzega bowiem ostatecznie figurę zdrajcy – „ogromnego Goliata”,
„kalibana o wyglądzie krwiożerczego króla”. Pisze tak, przypomnijmy: „ten potwór
jest z innego kruszca niż jego spiskowcy. Jest od nich o głowę wyższy, jest z innego świata i j e s t b e z n a d z i e j n i e s a m o t n y” (podkreśl. – A. S.). Civilis
wydaje się polskiemu poecie także nieporównanie bardziej odrażający niż słaby
(bo jedynie chciwy) Judasz, którego miejsce jest gdzieś w grupie apostołów. I to
on właśnie, a nie Iskariota, ucieleśnia w lekturze Wata zdradę najwyższego stopnia.
Zdradę najcięższą, najbardziej niebezpieczną, bo – możemy się już tylko domyślać
– motywowaną ideologicznie i połączoną z podstępnym czynem 38. Dlaczego? Skąd
bierze się ta całkowicie sprzeczna z intencją intertekstualnego nawiązania dokonanego przez Rembrandta i, przede wszystkim, z holenderskim mitem interpretacja Sprzysiężenia Claudiusa Civilisa?
Przesunięcie, jakiego dokonuje Wat w swojej ekfrastycznej interpretacji obrazu Rembrandta, wydaje się wielce znaczące. Próbując obrazowo przedstawić samotność Jezusa-człowieka, poeta każe nam pomyśleć o samotności zdrajcy, równie
beznadziejnej, rudymentarnej i... upodabniającej go do Chrystusa modlącego się
w Ogrójcu. Nie tylko przecież zdradzany, ale i zdrajca wyłączeni zostają ze wspólnoty: Jezus przez lenistwo swych uczniów, Iskariota wskutek własnego niechlubnego działania, podjętego z chęci zysku, batawski wódz, co zdaje się sugerować
Wat, w imię przyjmowanej ideologii 39. Rembrandtowski Claudius Civilis w odczytaniu poety powołuje, co prawda, związek sprzysiężonych, ale czyni to w imię
zdrady. „W zaprzysięganiu ich skrzyżowaniem mieczy jest już zdrada” – czytamy.
To ona czyni samotność, choć wydaje się to niemal niemożliwe, jeszcze przepastniejszą niż samotność Jezusa. Zdradzany czuje jedynie ból, płynący z odrzuconej
miłości. Zdradzający również z poczucia własnej winy, która sprawia wrażenie
paradoksalnie tym większej, im większy ideologiczny zamysł ją powoduje. Iskariota był mały. Civilis – mówi Wat – często jest niebezpieczny, tym bardziej że
37
Claudius Civilis jest jedną z dwu wzorcowych postaci historii Holandii. Zob. A. Z i e m b a,
Nowe dzieci Izraela. „Stary Testament” w kulturze holenderskiej XVII wieku. Warszawa 2000,
s. 99–106.
38
Polskim odpowiednikiem takiego ujęcia Civilisa mógłby być Konrad Wallenrod.
39
Wat w rozmowie z Miłoszem, odpowiadając na pytanie, dlaczego do swojego związania się
z komunizmem nie podchodzi czysto historycznie, podkreśla, że wpływu historii nie można traktować
tu rozgrzeszająco: „był w moim życiu pewien centralny moment, ten moment wyboru, który pociągnął za sobą wszystko inne. [...] to był wybór bardzo czysty, subiektywny, nie uwarunkowany specjalnie niczym poza własną wolą, własnym spojrzeniem, własnym rozeznawaniem się w świecie,
własnymi potrzebami spirytualnymi. Rozumiesz? To był ten wolny, czysty wybór! Jak się robi taki
czysty wybór komunizmu, to znaczy wybiera się pewne zaczarowanie i z tego musi wyniknąć odczarowanie” (M-1 156).
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z pozoru działa w jak najlepszej wierze. Nieprzypadkowo też Judasz, opisywany
w szkicu „Ewangelia” także jako arcydzieło literatury, zyskuje w oczach poety
szansę zrozumienia. Jest świadom czynionego zła: „skory do występku” (E 715),
pozostaje „czuły na wyrzuty sumienia” (E 715–716). Cierpi samotnie i pragnie
odkupienia, którego ani nie jest pewny, ani którego nie czuje się godny. Wat przyjmuje i docenia psychologię i biografię Judasza, chcącego zadośćuczynić winie
dobrowolną śmiercią. Więcej nawet, losy Iskarioty po dokonanej zdradzie nazwie
poeta bardziej pedagogicznymi, rzec by można, uczciwszymi niż dalsze życie
Piotra – „wzoru wybaczalności zdrady [...]” (E 716).
Jeśli zatem coś według autora Dziennika bez samogłosek stygmatyzuje boleśniej ludzką egzystencję niż samotność, to właśnie zdrada podejmowana w imię
ideałów z gruntu obcych macierzystej wspólnocie. Obie – i samotność, i zdrada
– przeżywane oraz czynione pospołu (druga rodzi wszak na powrót pierwszą),
prowadzą nieuchronnie ku przerwaniu linii życia. „Samotność i zdrada. Dwie
Parki i trzecia starsza siostra, której tu nie widać, a jest obecna” (E 715) – pisze
Wat w części kończącej ekfrastyczny wątek. Spośród trzech rzymskich bogiń
przeznaczenia, przędących nić ludzkiego życia, trzecia zapewne jest tą obecną,
choć niewidoczną Parką, która nić przerywa, czyli niesie śmierć. Stający przed
jej obliczem udręczony winą i samotnością człowiek żyć dalej już nie może i nie
chce. W cytowanym fragmencie Wat przedstawia, co łatwo zauważyć, osobowość
Civilisa (w mniejszym stopniu Judasza), z jednej strony, jako antyfigurę ludzkiej
natury Chrystusa, wskutek skłonności do zdrady. Z drugiej – jako jej paradoksalne ponowienie, dokonujące się w bezbrzeżnej samotności egzystencji człowieka,
który ze śmiercionośnym skutkiem włącza się w bieg historii. Judasz godny jest
zatem potępienia, ale i współczucia. Płacić musi i płaci za to, co zrobił, bez najmniejszej nadziei na łaskę wybaczenia. Zasługuje jednak także na litość: życzliwe
wspomnienie udręk, których sam doznaje. Civilis, przeciwnie, przyjmując rolę
ideologa, skazuje się na wieczne potępienie. Zdradza wspólnotę niejako u jej
korzeni, a nie tylko odstępuje od niej, powodowany merkantylnym pragmatyzmem.
Wydaje się oczywiste, że Wat, posługując się tym figuralnym językiem, mówi
o swoim losie, o własnej, wielokrotnie wyznawanej winie „znikczemnienia komunizmem”, o karze, jaką ponosi, cierpiąc samotnie na bólową chorobę. W szkicu
„Ewangelia” także jako arcydzieło literatury interpretuje splecione losy Jezusa
i Judasza z perspektywy własnego doświadczenia historycznego. Podobnie czyni
z obrazem Rembrandta. Nieprzypadkowo to nie Judasz ani nie Jezus wydają się
poecie ostatecznie figurami podstawowymi dla zbudowania sobie pomostu do
ponownego życia w historii, mimo zaprzaństwa i winy. Inny człowiek i inny los
wiodą à rebours do odkrycia wartości, która broni przed samotnością i zdradą. Tą
postacią jest Szaweł-Paweł, wymieniany zresztą w Moim wieku jako jedyny, którego objawienie Wat jest w stanie przyjąć 40. Pisze autor Dziennika bez samogłosek:
„Przeciwieństwo dosięga kulminacji u św. Pawła”.
W Moim wieku W a t mówi: „Dla mnie takim prototypem nawrócenia klasycznego i czystego jest jednak epilepsja, to znaczy nawrócenie się Pawła. Nagle. Niemistyczne. Chociaż somatyczne,
związane z epilepsją. [...] Nawrócenia Pawła traktowałem pozytywnie. [...] Natomiast wszelkie
mistyczne nawrócenia: św. Teresy, te wszystkie stygmaty, w ogóle wszystko, co było egzaltacją religijną, przez całe życie mnie raziło” (M-2 254).
40
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Cóż za kontrast, powtarzam, z Szawłem-Pawłem, tym Żydem w każdym calu z imagerie
antysemitów, fanatycznym, przebiegłym, giętkim, nieomal ze „Stürmera”, który oderwał od
żydostwa szczyt jego esencji żydowskiej i obtłukiwał się z nim po rozpustnych Koryntach,
skurwionych Koryntach, po zasofistykowanych azjatyckich Efezach.

I dalej:
Gdyby nie święty Paweł, kto wie, jaki bieg miałaby historia ludzkości. Być może w Imperium zapanowałby mitraizm, być może Imperium nie byłoby zniszczone do szczętu przez
pogańskich Gotów, Sarmatów. Żydostwo nawróciłoby się na swoją przecież religię, na religię
swojej religii, kość z kości, odcedzoną od swojej drugiej skorumpowanej przez historię natury
i z tym chrześcijaństwem żydowskim przyszłoby do pogan i nawróciłoby ich, i nie byłoby ani
palenia heretyków, ani utrzymania i prolongacji serii niewolnictw, ani wystąpień katarów, ani
samych katarów, ani wojen kozackich, ani zimnej wojny, ani samych bolszewików – może
sprawdziłoby się proroctwo Izajasza? [E 716]

I zapanowałaby powszechna harmonia, „mocno osadzona na sprawiedliwości”
(Iz 54, 14) 41. Może?! Historii nie da się już odwrócić, a nawet jeśliby można to
uczynić, nadzieje autora Dziennika bez samogłosek pewnie okazałyby się tyleż
piękne, co nieziszczalne.
Najważniejsze w cytowanych słowach wydaje się jednak co innego. Otóż są
one świadectwem, że Wat odnajduje pod koniec życia figurę wspólnotowego losu,
z którą może i chce się utożsamić. Dzięki temu przestaje być samotny, a, co więcej,
czuje się przynależny do wspólnoty zdradzonych. Przynajmniej w jakimś stopniu.
Powrót do judaizmu i do własnych żydowskich korzeni otwiera przed poetą szansę ponownego odnalezienia się w historii 42. Poeta kończy szkic „Ewangelia”
także jako arcydzieło literatury bardzo znamiennym wyznaniem.
na starość znalazłem w sobie to niemądre uczucie i łapię się na tym, że jestem dumny ze swego żydostwa i nic, co było kiedykolwiek żydowskie, nie jest mi obce i im dalsze jest w czasie,
tym mówi we mnie głośniej: jestem, czuwam, abyś pozostał mi wierny. Żadna religia dawniejsza nie mówi, a nawet późniejsze nie czyniły z nakazu wierności naczelnego imperatywu.
Odszedłem od niej do Chrystusa, aby przez Jezusa do niej wrócić. Wszystko, wszystkie odstępstwa, zdrady, ekstremizmy w końcu się tłumaczą. [E 716–717]

Odnaleziona wierność przynosi, jak widać, siłę, której nie mogła zaoferować
najbardziej intymistyczna poezja. Więcej nawet, to ów odnaleziony jako fundament
judaistycznej wspólnoty imperatyw wierności zdaje się ocalać poezję. W tym
sensie, iż wpływa, jak sadzę, na zasadniczą zmianę w definiowaniu przez Wata
funkcji tej ostatniej. Z izolującej w wewnętrznym krajobrazie na wspierającą „wewnętrzną integrację człowieka” (P 684).
Świadectwo tej zmiany, stylistycznie – zdawać by się mogło – niepozornej,
w istocie zaś bardzo głębokiej, przynosi wspomniany szkic Poezja przeciw historii. Wat rozważa w nim zrazu problem świtający już w głowach futurystów, gdy
tylko początkową fascynację maszyną mącić poczęła obawa przed umaszynowie41
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac.
Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 4. Poznań 1996, s. 897.
42
Na tę prawidłowość zwraca uwagę M i ł o s z w szkicu Poeta Aleksander Wat (s. 247):
„Próbując ułożyć tematycznie jego [tj. Wata] wiersze, należałoby, zgodnie z jego biografią, iść od
areligijnego humanizmu do chrześcijaństwa i poprzez chrześcijaństwo do coraz silniejszego uświadomienia sobie swojej żydowskości”.
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niem człowieka. Pierwsze jej nuty odnotowywał Tytus Czyżewski w słynnym
Hymnie do maszyny mojego ciała. Autor Dziennika bez samogłosek radykalizuje
problem, przywołując jako przykład, który ucieleśnia zagrożenie, postać komendanta obozu w Auschwitz – Rudolfa Hössa. Zwraca przy tym uwagę na – mówiąc
językiem Hannah Arendt – banalność zła, jakie ucieleśniają faszystowscy zbrodniarze, a szerzej – większość, jeśli nie wszyscy przedstawiciele współczesnego
homo instrumentalis.
Powtarzam: powinniście się bać nie maszyny w wierszu czy wokół wiersza, lecz człowieka-maszyny.
[...] zrodzony z permanentnej rewolucji przemysłowej i wykarmiony przez nią, wskutek
nadmiaru techniki, postępującego wysuszenia duchowych soków, a wreszcie entropii wartości
czysto ludzkich stanie się narzędziem sił historycznych. [P 682–683]

– przestrzega Wat. Nie znaczy to wcale, że twórca Piecyka nie docenia już starań
rzemieślników mowy wiązanej, by poezja nadążała za rewolucjonizującym się
światem, poszukując wciąż nowych form wyrazów, nowych zestawień słownych,
rozszerzając pola ciągłości, wynajdując nowe obrazy i języki. Przeciwnie. W omawianym manifeście odkreśla zalety łączące się z wyzwoleniem i radością z nie
ograniczonej niczym inwencji, jakie stają się udziałem poetów rewolucjonizujących
formę. Powie nawet: „Instrumentalizm w poezji okazał się koniecznością, gdy
powszechna wrażliwość uległa gruntownemu przeistoczeniu [...]” (P 684). Prawdziwe antidotum na odczłowieczenie homo instrumentalis odkryje on jednak nie
w odnawiającej się poezji, lecz w odnawiającym się poecie. Można by powiedzieć:
nic nadzwyczajnego. Tezę tę znamy doskonale ze wspomnień Wata z okresu formowania się teorii poezji jako przeżycia wewnętrznego. Konkluzja, jaka pada
w szkicu Poezja przeciw historii, jest jednak bardzo wyraźnie odmienna. Nowy
jest bowiem sens wezwań i nadziei wiązanych przez Wata z projektem poezji,
prowadzącej do – powtórzmy – „wewnętrznej integracji człowieka”. Znaczy go
nie spotykany dotąd optymizm, nadzieja pokonania rozpaczy, otwarcie w przyszłość; wyróżnia nie istniejące wcześniej poczucie szansy na odnalezienie się
podmiotu w świecie, na przekroczenie, choć pewnie nie na zlikwidowanie autodestrukcyjnych włókien ego. Pisze Wat:
poezja, znużona uzależnieniem od dziejącej się aktualności [...]. Powinna zaryzykować i –
świadomie i z rozmysłem – odciąć się od losu, który czeka człowieka w najbliższej przyszłości.
Niechaj się zdobędzie na d e z i n t e g r a c j ę, by na powrót stać się forma formarum wewnętrznej integracji człowieka. Niechaj przeciwstawia się historii, w miarę jak historia przeciwstawia
się poezji. [P 684]

I dalej, jednoznacznie zamieniając wcześniejsze antytezy i rozłączności na
trudną, paradoksalną, oksymoroniczną jednię uzupełniających się jakości.
Możemy więc postulować poezję w najwyższym stopniu pneumatyczną i pneumatologiczną, skierowaną na wewnętrzność, lecz abstrahującą od psychologii i przezwyciężającą
antynomie: wewnętrzność–zewnętrzność, ja–inny, rzeczywistość subiektywna – rzeczywistość
społeczna, poezja liryczna – poezja obywatelska... Poezję, która nie będzie spoza świata, lecz
właśnie ze świata i przeciwko niemu. Wywodząca się z historii i zwrócona przeciwko niej.
Poezję człowieka zrozpaczonego, lecz nie poezję rozpaczy. Nie neurotyczną – ozdrowieńczą!
[...]
[...]
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[...] poeta bliskiego jutra, którego tu sobie wyobrażam, skorzysta ze zwłoki, z szansy –
zapewne ostatniej – że zdolny jest cierpieć i zgłębić ból do dna, przeniknąć go – jak dalece?
– „z niedoświadczoną radością poczwarki witającej swoją ostatnią metamorfozę i umierającej
wieczorem, przed zachodem słońca [...]”. [P 684–685]

Jeśli w jakimś momencie dokonuje się w myśleniu Wata o poezji i człowieku
radykalny przełom, to właśnie w okresie, kiedy powstają przywoływane teksty
„Ewangelia” także jako arcydzieło literatury i Poezja przeciw historii, czyli pod
koniec lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych. Jestem przeświadczona,
że to zmiana głębsza niż ta, którą, za samym Watem zresztą, skłonni jesteśmy
postrzegać jako cezurę najważniejszą i lokować w latach pierwszego rozczarowania komunizmem, dramatu uwięzionego w ZSRR człowieka: samotnego i zdradzanego, oddanego na żer historii i cierpiącego w przekonaniu o własnej historycznej zdradzie. Spełniająca się wówczas zmiana jest oczywista. Dokonuje się ona
jednak w polu wciąż tych samych antynomii, które znaczą, jakże podobnie, futurystyczne i symbolistyczne postrzeganie kosmosu i człowieka 43. Różnica polega
tu tylko (aż!?) na położeniu akcentu na przeciwległy biegun opozycji. Materia albo
duch. Przestrzeń albo czas. Czynienie albo pamiętanie. Wolność słowa, które jest
rzeczą (zob. M-1 27; M-2 91), albo skryta, intymistyczna głębia pieśni, która jest
byciem i istnieniem. Jakikolwiek kompromis odbierany tu bywa zwykle jako zagrożenie. Tak też przez większość swego twórczego życia widzi problem autor
Piecyka i cyklu wierszy W okolicach cierpienia. Tak rozstrzyga go w planie swojej biografii. „Gra rozdwojeń” właściwa jest Watowi-futuryście, skrywającemu swe
modernistyczne inklinacje. Właściwa jest komunizującemu redaktorowi „Miesięcznika Literackiego”, rezygnującemu z druku pisanych wówczas nowel i wierszy,
bo nie pasują do marksizmu. Wreszcie, twórcy powracającemu na Łubiance do
Prousta i formułującemu w sowieckich więzieniach teorię poezji jako doświadczenia wewnętrznego. Ślady jej przekroczenia odnajdujemy dopiero w ostatnim
okresie życia pisarza, równolegle do nasilających się oznak powrotu poety do
judaizmu i własnych żydowskich korzeni. Najwymowniej przekonują o tym Kartki na wietrze, wchodzące w skład opublikowanego już pośmiertnie Dziennika bez
samogłosek.
Czy Wat stał się zapowiadanym i oczekiwanym przez siebie „poetą bliskiego
jutra”? Czy udało mu się przezwyciężyć wszystkie wcześniejsze antynomie? Czy
jest to w ogóle możliwe? Jak mówił poeta za Lautréamontem: ostatnia metamorfoza poczwarki powołuje do istnienia najpiękniejszą formę życia, ale też
zapowiada jego nieodwołalny zmierzch. Jedno wydaje mi się pewne. W swych
ostatnich latach poeta odkrył wreszcie szansę złagodzenia dwu doświadczeń
stygmatyzujących egzystencję człowieka. Zdania o przezwyciężeniu antynomii
zewnętrzności i wewnętrzności, „ja” i innego, rzeczywistości subiektywnej i rzeczywistości społecznej formułuje człowiek, który odnalazł wspólnotę. Fakt ten
nie uchronił go przed śmiercią. Pozwolił mu jednak potraktować swój los jak
część losu wspólnego, co pomniejszało samotność. Obdarzał także, co jeszcze
ważniejsze, siłą płynącą z odnalezienia nowej, nie zagrożonej eksterioryzacją,
43
To zaskakujące w pierwszej chwili podobieństwo świetnie wyczuwali akmeiści, formułując
swój program w polemice zarówno z symbolistami, jak i futurystami.
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przestrzeni własnej wierności, która na chwilową zdradę pozwala spojrzeć już
z drugiego brzegu.
Abstract
AGATA STANKOWSKA
(Adam Mickiewicz University in Poznań)

POETRY AS INTERNAL EXPERIENCE.
ALEKSANDER WAT ON THE “EPIPHANY OF THE NATURAL.”
(ON THE MARGIN OF “MY CENTURY [MÓJ WIEK]”)
The article is devoted to one of the most important threads of the theory of poetry formulated
by Aleksander Wat in the time of his evolving creative biography: from his futurist debut, through
the period of leftist involvement and the poet’s lyrical silence until developing a new diction which
he himself referred to as the “epiphany of the natural.” Remarks on the necessity of preserving this
par excellence poetic way of “a man’s fulfilment” recorded in My Century: The odyssey of a Polish
intellectual arrange into a story about the lyric as about internal experience preserving the deep, dark,
exposed to decadent “decay” mental source of a free subject. In his conversations with Miłosz, Wat
reconstructs the birth of this poetological conception as parallel to the trauma of Soviet prisons and
concurrent to “disenchantment” with the communism. The theory of the “epiphany of the natural”
presented by Wat as a radical shift of accent from the aesthetic and the social to the anthropological
gains its complete fulfilment no later than when the poet succeedes in rejecting the late immensely
strong antinomies of social and subjective reality: futurist freedom of word being a thing and hidden
intimist depth of song which is existence. Due to that in Wat’s optic lyric allows not only for sheltering from history but also, in return, becomes a space of contemplative and active being.
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HISTORIA I BIOGRAFIA
O „ŻNIWIE NA SIERPIE” HANNY MALEWSKIEJ

Pośród wielorakich założeń budujących relacje między przeszłością historyczną a jej obrazem tworzonym przez historyka czy beletrystę do fundamentalnych
należy to – o swoistej relatywności owego obrazu względem tekstów źródłowych,
traktowanych jako jego podstawa informacyjna. Klasyczna historiografia z przeświadczenia o specjalnym statusie epistemologicznym źródeł jako „okien” otwierających się na przeszłość wyprowadzała zaufanie do wykorzystujących je opowieści o gwarantowanej wiarygodności historycznej, tożsamej z ich weryfikowalnością wobec obiektywnej prawdy dziejowej.
Oczywiście, aksjomat dotyczący nienaruszalności i samoistności bytowej
wywiedzionego ze źródeł faktu jest już od kilkudziesięciu lat podważany w ramach
rozmaitych nurtów nieklasycznej historiografii. Współczesna humanistyka, której
istotny składnik stanowią zarówno założenia metodologiczne historii, jak i same
narracje opowiadające o przeszłości, powstała na drodze sprzeciwu wobec wiedzy
istniejącej jako obiektywne datum, otwierającej się na systemowe badania, pozwalającej zapełnić w ten sposób, jak pisał Frank Ankersmit, białe plamy na mapie
poznania 1. W jej ramach przeszłość, której podmiotowość, nasycenie sensami
i wartościami dostrzeżono wraz z przełomem antypozytywistycznym, zaczęła
wymagać czegoś więcej niż odkrywania i rekonstrukcji.
Na marginesie – dominujących do połowy XX wieku w historiografii – nurtów
scjentystycznych poddających dyskurs historyczny kryteriom oceny logicznej,
nastawionych na prawdę, racjonalność, obiektywizm i uogólnienie, stoi ten sposób
rozumienia historii, który w latach dwudziestych ubiegłego wieku reprezentują
biograficzne, jak je nazwał Fernand Braudel, „historie-opowieści” 2, z dominacją
indywidualnych losów autentycznych postaci i rządzącą ich życiem grą zdarzeń.
Modę na ów biografizm można uznać za swego rodzaju pokłosie Diltheyowskiego
opisu historii jako ciągu działań wielkich osobowości historycznych, opisywanych
przez pryzmat ich doznań, przeżyć i postaw. Rozumienie tego biografizmu w maF. A n k e r s m i t, Postmodernistyczna prywatyzacja przeszłości. Przeł. E. Z a p ę d o w s k a.
W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. D o m a ńs k a. Kraków 2004, s. 370.
2
F. B r a u d e l, Historia i trwanie. Przeł. B. G e r e m e k. Przedmowa B. G e r e m e k,
W. K u l a. Warszawa 1971, s. 29.
1
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sowej twórczości lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jest jednak na ogół
o wiele bardziej uproszczone. Literackość owych opowieści absorbuje bowiem
główne cechy kultury popularnej – niechęć do wysiłku intelektualnego, upodobanie do emocji i sensacji, motywy erotyczne, uproszczoną wersję psychoanalizy.
Biografie, które powstają w ramach tzw. Stracheyowskiej rewolucji, zastępują,
realizując funkcje rozrywkową i dydaktyczną, charakterystyczne dla pozytywistycznych „Life and Letters” nasycenie faktografią, skandalistyką obyczajową,
atrakcyjnością przygód czy wychowawczą heroistyką.
Tonem odrębnym tak na tle tej biografistyki popularnej, jak i w odniesieniu do
jej starszej, scjentystycznej tradycji brzmi głos dwojga polskich pisarzy: Wacława
Berenta i Hanny Malewskiej, poszukujących w czwartej i piątej dekadzie wieku XX
własnych sposobów opisu indywidualnych doznań postaci historycznych. Zarówno w Opowieściach biograficznych, jak i w Żelaznej koronie oraz w Żniwie na
sierpie odwołanie się do dokumentów nie skutkuje gwarancją ścisłości i kompletności opowieści. Teksty źródłowe wplecione w narracyjną tkankę utworu prowokują do stawiania pytań epistemologicznych: o status poznawczy, o stopień uprawomocnienia perspektywy narracyjnej i o wiarygodność samowiedzy autorów
owych zapisków.
Jako bardziej oryginalna postrzegana jest przez badaczy propozycja Berenta 3,
który w swym cyklu nie odbudowuje całości niczyjej biografii, ale ukazuje bezpowrotnie rozproszone szczątki wielu; nie wpisuje się w charakterystyczny jeszcze
dla pierwszych dekad XX stulecia kult faktów historycznych, lecz w – bliższy
współczesnym metodologom historii – sceptycyzm wobec opowieści konstruowanych za ich pomocą; nie wytycza ostrych granic między znanym a nieznanym, ale
raczej ujawnia szeroką przestrzeń niejednoznaczności i niepewności. Świadomość
ograniczeń poznawczych nakazuje mu łączyć jawne uprawnienia historyka-archiwisty z niejawnymi pisarza-kreatora, przy czym kreacja nie jest tu prostym zmyśleniem, wiąże się natomiast z zestawianiem słów w nowym sąsiedztwie, wypowiedzi we wzajemnym oświetleniu, postaci widzianych przez inne postaci.
Odmienną, na pierwszy rzut oka bardziej tradycyjną, formułę biografizmu
reprezentują dwie powieści Malewskiej: Żelazna korona z roku 1937, której bohaterem jest Karol V Habsburg, oraz pisane w czasie drugiej wojny i wydane 2 lata
po niej Żniwo na sierpie z podtytułem Powieść o Norwidzie 4. Co warte podkreślenia, oba te utwory były przez krytyków raczej umieszczane w opozycji wobec
siebie niż traktowane jako bliskie ogniwa gatunkowych przemian biografii 5. Tak
więc dokumentalizmowi pierwszego przeciwstawiano nadmierną dowolność
3
Zob. np. W. B o l e c k i: Historia i biografia. „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta.
Wrocław 1978; Historyk literatury i cytaty; Jak są zrobione cytaty. „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej
XX wieku. Warszawa 1991; wstęp w: W. B e r e n t, Nurt. – Diogenes w kontuszu. – Zmierzch wodzów.
Wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny W. B o l e c k i. Wyd. 2. Kraków 2000.
4
W ujęciu badaczki polskiej biografistyki literackiej pierwsza z książek reprezentuje powieść
biograficzną, druga zaś – biografię upowieściowioną (zob. M. J a s i ń s k a, Zagadnienia biografii
literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Warszawa
1970, s. 171, 222).
5
Na związki formalne między utworami zwrócił większą uwagę dopiero monografista pisarki A. S u l i k o w s k i („Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej. Lublin 1993,
s. 190–191. Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem S. Liczby po skrócie oznaczają stronice).
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drugiego. Jeśli zatem Żelazna korona została od razu doceniona przez profesjonalnych odbiorców, to Żniwo na sierpie, przyjęte z wyraźnym dystansem, było poddawane krytyce z perspektywy tak poznawczej, jak i genologicznej 6. Powieści
o Norwidzie zarzucano bowiem nie tylko niedociągnięcia faktograficzne, przynajmniej po części jednak usprawiedliwiane niedostępnością wielu dokumentów
w trakcie jej pisania. Problem wiązał się również z zarzutem odejścia od reguł
genologicznych vie romancée – przez użycie personalnego punktu widzenia, który miał skutkować nie biografią Norwida, lecz jego zliryzowanym portretem 7, co
szczególnie uderzało właśnie na tle „historyczno-biograficznej” 8 czy nawet, jak
chciał Karol Irzykowski, „reportażowej” Żelaznej korony (S 122).
Rozpatrująca biografie w standardowym mimetycznym ujęciu Maria Jasińska
mogła dostrzec w tego typu tekstach jedynie reprezentację gatunku wewnętrznie
„nieczystego”, bo – jak pisała – „nienależycie odgraniczającego beletryzacyjną
fikcję od poważnej bazy dokumentaryzmu” 9. Postrzegane z takiej perspektywy
zabiegi „transplantowania” czy „transponowania” w obręb opowieści o poecie jego
własnej twórczości są przez badaczkę traktowane jako złamanie surowych reguł
biografistyki 10.
Jeśli jednak podamy w wątpliwość nie tak już oczywistą po 40 ponad latach
od momentu wydania książki Jasińskiej tezę, że istnieje jakiś wyznaczony regułami gatunkowymi wzorzec biografii literackiej, do którego powinien zbliżać się
każdy twórca, wtedy istotę tekstu o Norwidzie możemy opisać nie jako regres
w stosunku do – jak to z dużą przesadą określała część krytyków – „czysto informacyjnych” założeń Żelaznej korony, ale jako próbę poszerzenia formuły biografizmu historycznego. W jego ramach liczy się zarówno sam bieg zdarzeń, jak
i kryjące się za nim ludzkie indywidualne doświadczenia, z których pisarka wyprowadza szersze spojrzenie na historię jako na domenę wartości. Żniwo na sierpie
nie reprezentuje bowiem z pewnością tego nurtu biografizmu, który wyrasta z tradycji „Life and Letters”. Jego historyzm ujmowany z perspektywy osobowej jako
namysł nie tylko nad zbiorem zarejestrowanych w dokumentach zdarzeń biograficznych, ale i nad „rzeczywistością odciśniętą w indywidualnym poznaniu” – by
posłużyć się tu formułą samej Malewskiej 11 – łączy się już zdecydowanie z nieklasyczną historiografią, wpisując powieść o Norwidzie w hermeneutyczną koncepcję poznania. Tak więc „prawdziwość” historii i jej „sensowność” stają się
dwiema niesprzecznymi stronami tego samego procesu – doświadczania i rozumienia rzeczywistości. Przyjęcie takich założeń pozwoli dostrzec w Żniwie na
sierpie nie ślepy zaułek twórczości Malewskiej, ale punkt wyjścia ku kolejnym
etapom poszerzania granic historyczności w ramach rekonstrukcji „rozumiejących”,
prowadzących ku takim powieściom jak Panowie Leszczyńscy czy Apokryf rodzinny. Wydaje się zatem nieprzypadkowe, że z perspektywy już ponad sześciu dekad
6
Na najbardziej druzgocącą krytykę naraziła się Malewska ze strony M. D a n i l e w i c z ow e j (Norwid maluczkich. „Wiadomości” 1947, nr 33, s. 2.)
7
A. G o ł u b i e w, Opowieść o Norwidzie. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 4, s. 8.
8
Określenie K. Czachowskiego (zob. S 122).
9
J a s i ń s k a, op. cit., s. 169.
10
Ibidem, s. 151–152.
11
H. M a l e w s k a, Czy dzieje mają sens? W: O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976). Wstęp A. S u l i k o w s k i. Wyd. 2, zmien. i poszerz. Kraków 1987, s. 151.
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od momentu ukazania się drukiem opowieści o Norwidzie jej oceny ulegają pozytywnemu przewartościowaniu 12.
Ze spostrzeżeniami wzbogacającymi perspektywę poznawczą Żniwa na sierpie
o aspekty egzystencjalny i estetyczny łączy się też konieczność namysłu nad zakresem formułowanych – w związku z biografią jako formą gatunkową – problemów
badawczych, dotyczących przecież nie tylko możliwości weryfikacji przywoływanych zdarzeń, ale i ich sensów etycznych i historiozoficznych oraz sposobów artystycznych, w jakie dyskurs pisarki tworzy swój przedmiot – sylwetkę Norwida.
Ważności tego ostatniego aspektu własnej propozycji literackiej była autorka
świadoma od początku, czemu wyraz dała w posłowiu do pierwszego wydania
książki, w którym „rekonstrukcję na podstawie materiałów” zestawiła z pracą
wyobraźni (M 414) 13.
Jeśli jednak to powiązanie rekonstrukcji i kreacji świadczy tylko o tym, że
biografistyka, zdaniem Malewskiej, rządzi się podobnymi prawami, co szerzej
rozumiana beletrystyka historyczna 14, to istotniejsze z punktu widzenia specyfiki
interesującego nas dzieła wydaje się zdanie kolejne:
Źródłem jednak i uzasadnieniem wszystkiego, co piszę o Norwidzie, jest długie i nieobojętne obcowanie z jego dziełami i listami, w których pozostawił nam – wprawdzie nie dokładne koleje swego życia – lecz rysy wyraziste swej osobowości. [M 414]

Sens tego zdania wykracza poza prostą konstatację dotyczącą osobistego stosunku pisarki do twórczości Norwida, a równocześnie jest ono czymś więcej niż
stwierdzeniem ubóstwa faktografii związanej z jego biografią. Znacznym spłyceniem problemu zastosowanej w Żniwie na sierpie konwencji byłoby bowiem jej
potraktowanie jedynie jako autorskiego uniku w sytuacji braku dokumentów.
O czymś innym świadczy już choćby pasja, z jaką podeszła Malewska do tego
swojego dzieła, pisanego w niesprzyjającym twórczości wojennym okresie, a skończonego tuż przed wybuchem powstania warszawskiego. Tak o tym wspomina:
Nie miałam właściwie żadnych warunków do twórczości. Pisałam w tramwaju, w czasie
jakichś kwadransów odpoczynku, wieczorami po całodziennej, nużącej i denerwującej pracy.
Dzisiaj wydaje mi się to prawie niepodobieństwem. Ale wtedy przeżywałam jakąś niezwykłą
konieczność pisania 15.

Zarówno sam, wynikający „z obcowania z dziełami i listami [...]”, wybór tePowrót do Żniwa na sierpie daje się zauważyć choćby w zamieszczonych w „Tygodniku
Powszechnym” (2011, nr 25) wypowiedziach krytyków i badaczy literatury na temat najistotniejszych
tekstów pisarki (o wartości tej powieści mówią tam R. Koziołek i H. Bortnowska). Godne odnotowania jest też pojawienie się pozytywnych ocen utworu na popularnych czytelniczych portalach
internetowych, np.: http://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=44054 (dostęp: 19 XI 2006); http://grono.net.pl/cknorwid/topic/18518233/sl/hanna-malewska-zniwo-na-sierpie-powiesc-o-norwidzie/
0/0/0/0/#bottom (dostęp: 26 I 2010).
13
Skrótem tym odsyłam do: H. M a l e w s k a, Żniwo na sierpie. Powieść o Norwidzie. Poznań
1947. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
14
Należy tu jednak dopowiedzieć, że sama H. M a l e w s k a wycofała się po kilku latach
z tego twierdzenia, deklarując w szkicu Stosunek pisarzy do antyku (W: O odpowiedzialności i inne
szkice, s. 225–226. Pierwodruk: „Meander” 1955, nr 5): „Nie napiszę też nigdy więcej powieści
biograficznej, która zasadniczo odpycha mnie jako rodzaj »nieczysty«, zacierający granicę między
dokumentacją a fikcją, między indywidualnością pisarza i bohatera”.
15
R. R e i f f, Wywiad z Hanną Malewską. „Słowo Powszechne” 1948, nr 365. Cyt. za: S 180.
12
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matu, ważny ze względu na odmienność Norwidowskiego dziedzictwa od – zadomowionej w powszechnej świadomości – tradycji romantycznej, jak i sposób jego
realizacji zostały tu uznane za wyrażenie zapotrzebowania na prawdę historyczną
inną niż ta wynikająca z pewności założeń rekonstruowania przeszłości, „tak jak
to istotnie było” 16. Jest to uwyraźniająca się we wspólnocie przestrzeni kulturowej,
w kształtach nadawanych światu przez poezję i osobiste dokumenty Norwidowska
prawda przemilczenia, niedopowiedzenia i przybliżenia 17, zyskująca literacki kształt
n o w o c z e s n e j o p o w i e ś c i b i o g r a f i c z n e j 18 o jednym z najmniej rozumianych i najbardziej samotnych polskich twórców.
Zastosowany przez Malewską zabieg literackiego kształtowania rzeczywistości z perspektywy bohatera, którego konstrukcja odwołuje się do rozmaitych literackich i autobiograficznych tekstów, nie spotkał się, jak było już wspomniane, ze
zrozumieniem krytyki. Najpełniejszym chyba wyrazem tej postawy stała się recenzja – życzliwego przecież autorce Żelaznej korony – Antoniego Gołubiewa,
zarzucającego pisarce:
Malewska nie przetransponowała romantycznego wdzięku Norwida na nasz język współczesny, nie przyciągnęła go ku nam, ale, przeciwnie, kazała nam, wychodząc ze współczesności, pójść sposobem rozumienia, patrzenia w tamtą epokę.

I jeszcze podsumowanie wywodu recenzenta:
Jej książka – w tym sensie – nie jest historyczna. Są to raczej wariacje – nieraz bardzo
piękne – na tematy Norwidowskie 19.

Podobne uwagi, dotyczące zbyt radykalnego przemieszczenia perspektywy
narracyjnej, które miało skutkować osłabieniem historyczności utworu, dają się
odnaleźć i w innych wypowiedziach na jego temat 20.
Problem, oczywiście, wynika z tego, że rozumieniu opowieści opartej na
„wyjaśnianiu” Norwida za pomocą poznawczego języka zobiektywizowanej hiR e i f f, op. cit.
Deklarowana przez C. Norwida m.in. w Assuncie, poemacie, z którego pochodzi tytułowy
cytat i motto powieści Malewskiej, a także (w sposób teoretyczny) w Białych kwiatach czy w Milczeniu.
18
Tzn. będącej wariantem modernistycznego wzorca powieści w ujęciu opisywanym np. przez
B. M c H a l e’a (Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty. Przeł.
M. P. M a r k o w s k i. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., przedmowa
R. N y c z. Wyd. 2. Kraków 1998) czy R. N y c z a (Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wyd. 2. Wrocław 2002), z nastawieniem na nieuchronnie zapośredniczoną – głównie
poprzez język – relację między podmiotem a światem i z wiązaniem owej mediacyjności z pytaniami o charakterze epistemologicznym.
19
G o ł u b i e w, op. cit. Przypomnijmy tu, że także pisarz ów, jako autor cyklu powieściowego
o Bolesławie Chrobrym, przeformułowywał od lat pięćdziesiątych XX wieku własną koncepcję
narracji o przeszłości tak, by w kolejnych wydaniach utworu poszerzać w nim rolę mowy pozornie
zależnej, monologu wewnętrznego, dialogów postaci. Za konsekwencję tych zabiegów można również uznać zwiększenie się zainteresowania sposobem rozumienia, patrzenia charakterystycznym dla
opisywanej epoki (zob. A. C h o m i u k, Antoniego Gołubiewa powieść o Bolesławie Chrobrym.
Lublin 1998, s. 21–24).
20
M.in. u Z. S t a r o w i e y s k i e j - M o r s t i n o w e j (Przegląd piśmiennictwa. „Przegląd
Powszechny” t. 225 á1948ñ, s. 62–64), która próbuje jednak złagodzić wymowę tych zarzutów,
doceniając otwierające się dzięki takiemu „wmyśleniu się w bohatera” nowe możliwości artystyczne.
16
17
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storii jego życia zostaje w Żniwie na sierpie przeciwstawione odmienne ujęcie
twórcze, będące konsekwencją założenia, że przeszłość jest zawsze czyjąś przeszłością. Wiąże się z tym sposób wykorzystania dokumentów biograficznych
i literackich nie w roli informacji o faktach, lecz jako przekazu poza faktografię
wykraczającego. W takim ujęciu najważniejsza staje się świadomość postaci
poddanej oglądowi, wyznaczana przez cechy osobowości, ale i kształtowana przez
czynniki zewnętrzne, doświadczenia zbiorowe, stereotypy, wzorce zanurzone
w konkretnym miejscu i czasie, wreszcie przez odwołanie się do własnej twórczości, umieszczona w określonych ramach językowych i literackich. Deklarację
autorki dotyczącą tego, co z przeszłości jest warte zrekonstruowania, należy więc
traktować jako jej wybór epistemologiczny, metodologiczny i artystyczny.
W celu dookreślenia tej nowej właściwości relacji poznawczych między przeszłością a jej literackim zapisem – dającej się odnaleźć u Malewskiej już w opowieści o Norwidzie, ale swoje konsekwencje artystyczne rozciągającej na kolejne
dzieła – zostaje w niniejszym artykule użyta metafora ś l a d u jako kategorii
dyskursu historiograficznego odrębnej tak od klasycznie pojmowanej ź r ó d ł ow o ś c i, jak i od kategorii ś w i a d e c t w a ważnej we współczesnych narracjach
pamięci 21.
Omówione tu różnice między dokumentarnymi śladami a tradycyjnie rozumianymi źródłami oraz świadectwami nie są tożsame z wykorzystywaniem klasycznych w metodologii badań historycznych podziałem szeroko pojętych materiałów, z których historyk czerpie swoją wiedzę na pośrednie i bezpośrednie oraz
adresowane i nieadresowane 22. Wykorzystane w artykule kategorie: źródła, świaNależy podkreślić, że szeroko rozumiane pojęcie śladu w historii, do którego odwoływał się
m.in. F. A n k e r s m i t (Język a doświadczenie historyczne. Przeł. S. S i k o r a. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie), ujmowano na ogół w związku z pamięciowymi nurtami historiografii.
Autor ten, którego poglądy ewoluowały od założeń konstruktywistycznych do odkrycia, że tekstualizm
przesłonił problem rzeczywistości, występującej u radykalnych konstruktywistów jedynie w funkcji
zbędnej dekoracji, przeciwstawił założeniu o historii jako konstrukcji badacza teorię doświadczenia
historycznego – doznania przeszłości w postaci, w jakiej istniała naprawdę. Miałoby to być doświadczenie zwiększające rolę pochodzącego z przeszłości przedmiotu percepcji jako impulsu dla pozawerbalnych doznań, które pozwalają wyjść historykowi poza dylematy prawdziwości przedstawienia.
W kontekście tych, idących w innym kierunku niż niniejsze, refleksji Ankersmita o doświadczeniu
historycznym warto jednak podkreślić podobieństwo między opisywaną przez samą Malewską genezą jej wcześniejszej powieści Żelazna korona, zainspirowanej m.in. portretami Karola V autorstwa
Tycjana (zob. S 131), a omawianym przez Ankersmita mechanizmem „dotknięcia” przeszłości przez
pryzmat zmysłowego, np. wzrokowego, kontaktu z jakimś jej materialnym „znakiem”. Na hermeneutyczne uwikłania terminu „ślad” w ujęciach postmetafizycznych zwracał uwagę A. Z a w a d zk i w artykule Hermeneutyka śladu i hermeneutyka świadectwa (w zb.: Nowoczesność jako doświadczenie. Red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska. Kraków 2006). Inspirujące dla opisu kategorii śladu
są też spostrzeżenia zawarte w pracy B. S k a r g i Ślad i obecność (Warszawa 2002), szczególnie
mieszczące się w rozdziale Metafizyka obecności a metafizyka śladu.
22
Z perspektywy procedury badawczej historyka – przekształcającego potencjalne informacje
źródłowe w informacje efektywne – źródła są dzielone na pośrednie i bezpośrednie oraz adresowane
i nieadresowane. Za tym podziałem kryje się przekonanie o tym, że źródła bezpośrednie jakby wprost
„odbijają” przeszłą rzeczywistość, podczas gdy źródła pośrednie czynią to przy pomocy informatora, którego wiarygodność musi być zbadana. Źródła bezpośrednie milczą bez interpretacji historyka,
natomiast w przypadku źródeł pośrednich przekaz jest już niejako dany. Jeśli zaś chodzi o źródła
adresowane i nieadresowane – nacisk położony zostaje na istnienie lub nieistnienie relacji komunikacyjnej między autorem źródła a odbiorcą informacji. Źródła nieadresowane, w przeciwieństwie do
21
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dectwa i ślady nie stanowią po prostu typów dokumentów historycznych. Są one
w niniejszym tekście przede wszystkim skrótowym określeniem zróżnicowanych
p o s t a w e p i s t e m o l o g i c z n y c h, zapisem odmiennych f o r m d o ś w i a dc z a n i a p r z e s z ł o ś c i, w odrębny sposób u j m u j ą c y c h m o ż l i w o ś c i
w g l ą d u w p r z e s z ł o ś ć, wreszcie – prowadzących ku rozmaitemu rozumieniu r e l a c j i m i ę d z y n i ą a t e r a ź n i e j s z o ś c i ą.
Postrzeganie dokumentów jako ź r ó d e ł – w podstawowym sensie tej metafory będących n o ś n i k a m i, weryfikowalnej za pomocą określonych narzędzi
badawczych, p r a w d y o p r z e s z ł o ś c i – odnosi się do scjentystycznego
ujęcia „m o c n e j” w i e d z y h i s t o r y c z n e j, dającej poczucie panowania nad
dziejami i rozumianej w kategoriach o b i e k t y w n e j, e m p i r y c z n e j r ep r e z e n t a c j i przeszłego świata społecznego. Dzięki upływowi czasu lepiej niż
ci, którzy wtedy żyli, rozumiemy tak same zdarzenia, jak i ich skutki. Przeszłość
jest tu więc oddzielona od współczesności jej poznawania, poddana kontroli i racjonalnemu uporządkowaniu.
Ś w i a d e c t w o jako domena pamięci odwołuje się do historii żywej, a kt u a l i z u j ą c e j z j a w i s k a z p r z e s z ł o ś c i, wprowadzającej s p e r s on a l i z o w a n y, e m o c j o n a l n y w y m i a r i c h o d b i o r u. Wiarygodność
świadectwa jest oparta nie na wiernym oddawaniu stanu rzeczy, ale na p r a w d z i e
p s y c h o l o g i c z n e j, w i e r n o ś c i d o ś w i a d c z e n i a.
Wreszcie ujęcie dziejów przez pryzmat d o k u m e n t ó w - ś l a d ó w będących
nie tyle gotowym przekazem na temat przeszłości, ile wyizolowanymi przez pozbawienie pierwotnego kontekstu p o z o s t a ł o ś c i a m i z n i e i s t n i e j ą c eg o ś w i a t a lub swoistymi jego o d c i s k a m i, jest już jedynie u j a w n i e n i e m
w i e d z y „s ł a b e j”, nie restytuowanej i gwarantowanej, lecz h i p o t e t y c z n e j
i d y n a m i c z n e j. Jak pisała Barbara Skarga, do istoty śladu należy nieadekwatność, tropienie jego sensu wykracza poza działania czysto badawcze – może prowadzić ku literaturze, ale i np. ku metafizyce, jak w wypadku „śladu innego”
w ujęciu Emmanuela Lévinasa 23. Ślad wiąże się z przeszłością na poziomie genezy, gwarantuje, że ona istniała. To jednak, jak istniała, jest już sprawą słów, sprawą
interpretacji i opowieści, a każda pisarska decyzja o powrocie do świata, którego
ów ślad stanowi pozostałość, przenosi opowieść w sferę kreacji.
Można więc w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że podczas gdy tradycyjna
źródłowość jest odwołaniem się głównie do zdolności poznawczych obiektywnego i zdystansowanego badacza, a dokument-świadectwo angażuje przede wszystkim emocje świadka, czyniąc przeszłość elementem współczesnych doznań,
d o k u m e n t - ś l a d, b ę d ą c c z y m ś w r o d z a j u z a k ł ó c e n i a t e r a źn i e j s z o ś c i, z n a j d u j e o d z e w w w y o b r a ź n i a r t y s t y m e d i uj ą c e g o m i ę d z y p r z e s z ł o ś c i ą „s a m ą w s o b i e” a j e j p o z o s t ał o ś c i a m i. Kategoria śladu, odnosząc się do rzeczywistości obiektywnie istniejącej kiedyś, a zarazem niedostępnej teraz, nie wyklucza oczywiście perspektywy
mimetycznej/rekonstrukcyjnej. Pozbawia ona jednak równocześnie ów mimetyzm
złudnej prostoty bezpośrednich odniesień do rzeczywistości.
adresowanych, nie są nastawione na zamierzone komunikowanie (zob. J. T o p o l s k i, Teoria wiedzy
historycznej. Poznań 1983, s. 259–260).
23
S k a r g a, op. cit., s. 31.
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Dla określenia statusu literackich zjawisk związanych z udostępnianiem rzeczywistości przez jej językowo-artystyczną artykulację, a jest to przecież także
przypadek narracji o przeszłości, Ryszard Nycz odwołał się do pojęcia epifanii
jako typu wglądu poznawczego w „inną” rzeczywistość. Epifaniczny dyskurs literacki jako charakterystyczna dla modernistycznej formacji kulturowej struktura
ontologiczno-epistemologiczna ma pośredniczyć w dotarciu do „nieznanych i niepoznawalnych dotąd aspektów rzeczywistości [...]” 24. Sam jednak ów odbiór
świata przez pryzmat literatury, tak zresztą jak i za pośrednictwem innych odmian
twórczości artystycznej, może prowadzić tylko do pewnego przybliżenia fenomenu rzeczywistości, która w chwili jej opisu już nie istnieje.
Powieść o Norwidzie ma charakter epifaniczny w podwójnym sensie. Po
pierwsze, w aspekcie religijno-estetycznym, w odniesieniu do wyznawanej przez
głównego bohatera Żniwa na sierpie koncepcji sztuki, którą wyrażają w powieści
następujące słowa jego mistrza z czasów młodości, Jana Klemensa Minasowicza:
Sztuka, to falowanie zasłony. [...] Dech, który jej nie rozedrze, ale przypiera tę kotarę
widomą do tych kształtów, co poza nią. Niewidome. [M 32] 25

Po drugie, w bardziej nas tu interesującym znaczeniu poetologiczno-estetycznym: jako wykładnik stosunku autorki do, będących śladem przeszłości, literackich
i biograficznych zapisków Norwida.
Tego typu postawę artystyczną Nycz przedstawił następująco:
Pisarz rezygnuje w tym przypadku z wykorzystywania swych uprawnień do eksponowania własnej subiektywności, bogactwa wyobraźni czy siły artystycznej inwencyjności – i oddaje pierwszeństwo „przedmiotowi” (stając nie tylko „naprzeciw” niego, lecz niejako po obu
stronach poznawczej barykady), możliwości swej sztuki zaś wykorzystuje do maksymalnie
wiernego i skrupulatnego jego uchwycenia czy ujawnienia 26.

Tropienie przez Malewską śladów owego „przedmiotu” w jego własnych
wypowiedziach ma pozwolić na „dotknięcie” żywego bytu ludzkiego – złożonej,
niepowtarzalnej osobowości nie tylko zanurzonej w splocie zdarzeń danego czasu
i miejsca, ale i uwarunkowanej niepowtarzalnymi doznaniami i przeżyciami.
Tak więc, mimo iż biografia artysty zostaje wpisana przez autorkę w powieściowe figury semantyczne, takie jak bohaterowie, fabuła, czas czy przestrzeń,
zainteresowanie faktograficznym aspektem życiorysu Norwida, wszelkim, umieszczonym pod odpowiednią datą porządkującym opowieść czasownikom „był” lub
„zrobił” nie wydaje się głównym celem tej historii, czego dowodziłoby m.in. pominięcie w Żniwie na sierpie ponad 20 lat życia poety od jego powrotu z Ameryki 27.
R. N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze
polskiej. Kraków 2001, s. 8.
25
Zob. też przypis 17 w tym artykule.
26
N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości, s. 8.
27
Ciekawy, choć oczywiście nieweryfikowalny w sferze autorskich intencji, problem owej
powieściowej luki zyskuje nowe oświetlenie w kontekście postawionych przez Z. S t e f a n o w s k ą
(Norwidowski romantyzm. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 23) pytań, ponad dwie dekady później,
o miejsce Norwida w polskim romantyzmie. Tak badaczka kończy swoją wypowiedź na ten temat:
„Cóż więc znaczy biografia Norwida, pozbawiona wieku dojrzałego, biografia złożona tylko z młodości i starości? Jest dowodem, że Norwid podzielił los swego pokolenia, które miało okres młodości pełnej nadziei, a potem zniknęło z życia polskiego, przestało w nim odgrywać samodzielną
24
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Ten niefaktograficzny aspekt dochodzi do głosu od początku utworu, w naturalny sposób poszerzając tematykę słabo udokumentowanej faktograficznie opowieści o dzieciństwie i wczesnej młodości Norwida w części pt. W kraju. Zwraca
tu uwagę zarówno – nasuwający podejrzenie o wykorzystanie reminiscencji autobiograficznych Malewskiej – żywy i barwny obraz głuchowskiego dzieciństwa
Cypriana, jak i ujęcie jego okresu młodzieńczego. Najpierw więc ujawnia ona
magię i nastrój dziecięcego świata, przedstawia wyzwania poznawcze, z którymi
mierzy się w domowym otoczeniu wrażliwe dziecko, przywołuje pierwszą literacką fascynację Don Kichotem (wykorzystując tu oczywiście poetycki zapis tego
zafascynowania zawarty w wierszu Epos-nasza) i wreszcie ukazuje kończącą
głuchowską sielankę pierwszą życiową katastrofę – wyprowadzkę do Warszawy
z doskonale naszkicowaną atmosferą tej zmiany w odbiciu świadomości dorastającego chłopca. Warszawa zaś to najpierw szkoła i upokarzające wizyty „młodych
Norwidów” u litościwych krewnych, obnażające przy okazji głęboką motywację
psychologiczną poszukiwań przez Cypriana oparcia w koligacjach przodków,
a następnie doznania związane z manifestacjami patriotycznymi, poszukiwania
własnej drogi artystycznej w działalności plastycznej i w pierwszych próbach literackich, wreszcie przyjemności salonowego życia zakończone jednak odkryciem
pozorów i pustki warszawskiego światka. Owo odkrycie zostało w utworze spuentowane dramatycznym pytaniem o dominujące w tym światku więzi: „czy Warszawa ma społeczność – dziś? Czy tylko sąsiedztwa, koligacje, stosunki?” (M 74).
Finałem tej części powieści jest opis pożegnalnej wizyty Norwida w Głuchach.
Oto młody człowiek wraca po długiej nieobecności do domu rodzinnego, by w ruinie, jaką stał się on po latach, choć na moment przywołać duchy szczęśliwego
dzieciństwa. To – nie wiadomo, czy do końca świadome – poświęcenie przez
Malewską prawdy na rzecz efektu literackiego przez pominięcie informacji o tym,
że nie był to wcale pierwszy po dramatycznym wyjeździe w dzieciństwie kontakt
z Głuchami („młodzi Norwidowie” przyjeżdżali tam z Warszawy na wakacje),
a także przez brak wzmianki o gospodarzącej w domu rodzinnym wraz z mężem
aż do 1858 roku siostrze Cypriana, Paulinie z Norwidów Suskiej 28, ma oczywiście
wzmacniać przekaz o definitywnym zamknięciu polskiego okresu biografii poety.
Nie tylko niedopowiedzeniem, ale nawet przeinaczeniem faktów stają się informacje o sieroctwie Cypriana. Śmierć matki, sytuowana przez Malewską w okresie
warszawskim, w rzeczywistości nastąpiła już w 1825 roku, a więc na długo przed
wyjazdem dzieci z Głuchów, co w innym świetle stawia także problem ich relacji z ojcem, w powieści jednoznacznie zerwanych z chwilą przeprowadzki. Tymczasem owe kontakty rodzicielsko-synowskie trwały aż do śmierci rodzica w roku 1835, czego dowodem może być choćby wręczona ojcu w 1833 roku przez
Cypriana z okazji imienin wymalowana na atłasie róża 29.
Brak tych informacji w powieści może oczywiście wynikać po prostu z ubóstwa
danych biograficznych, jakimi dysponowała Malewska. W planie ideowym wersja
owego pełnego sieroctwa jest jednak pisarce po prostu potrzebna do psychologiczfunkcję, zatraciło generacyjną odrębność, zlało się z pokoleniem poprzednim, zestarzało się przedwcześnie – bo starcami byli już emigranci pokolenia listopadowego”.
28
Zob. Z. S u d o l s k i, Norwid. Opowieść biograficzna. Warszawa 2003, s. 23, 31.
29
Zob. ibidem, s. 28. O innych nieścisłościach Malewskiej pisze też S u l i k o w s k i (S 182).
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nego uprawdopodobnienia jego trudnych relacji z otoczeniem i naznaczenia go od
dzieciństwa stygmatem samotności.
Z poszerzaniem aspektu biograficznego o rozmaite poruszenia serca i umysłu
współgra sprawdzona jeszcze w Żelaznej koronie mieszana technika narracyjna.
Dokumentarne fragmenty pierwszoosobowe i narracja personalna sąsiadują z autorskim punktem widzenia, przełamującym spojrzenie Norwida w perspektywie
o kilkadziesiąt lat późniejszego ujęcia Malewskiej, jak np.:
Warszawa paskiewiczowska była małym miastem. Była nawet poniekąd wielką wsią – i to
nie tylko późno w noc, gdy psom na Mokotowie odpowiadały psy na Powiślu. Brakło jej ruchu
wielkomiejskiego, brakło wielkich spraw publicznych, nawet w ogóle spraw: ani polityki, ani
wyższych szkół, ani interesów, ani zrzeszeń. Ciche, zaściankowe życie zwyciężonej stolicy
dzieliło się w dodatku na strefy, które wzajemnie prawie nie przenikały się. Część wielkiego
świata bywała u namiestnika, prezentowała kontusze w oficjalnych polonezach z okazji przyjazdu cara, wypełniała listę prenumeratorów „historyczno-biograficznego rysu życia feldmarszałka hrabi Paskiewicza”. Większość warszawskiego towarzystwa o istnieniu feldmarszałka
nie chciała wiedzieć, przy zamkniętych drzwiach grywała Mazurka Dąbrowskiego [...], muzykowała, filozofowała, poza tym uprawiała swatanie, plotki, baliki w małym kółku, konwersację,
filantropię i wielkie marzenia. [...]
Na uboczu młodzi zapaleńcy, „cyganie” gardzili kołtunerią, uważali się za „chłopów” – nie
ruszając się zresztą za rogatki – trochę pisali jak najromantyczniej, a więcej improwizowali
przy lulce i kieliszku „białej” [...]. [M 35–36]

W utworze poświęconym postaci historycznej, nie będącym wszakże powieścią
historyczną w tradycyjnym sensie podporządkowywania biegu życia jednostki
zmiennym kolejom politycznym, nie ma także tego, co dla polskiej biografistyki
charakterystyczne: przełamywania dziejów narodu w perspektywie indywidualnych
losów. Nastawienie na „życie ducha” postaci odbieranej przez pryzmat intymnych
zapisków, myśli czy też nie zyskujących czytelniczego oddźwięku utworów, nie
oznacza oczywiście założenia jej ahistoryczności. Z jednej bowiem strony autorka
nie rezygnuje zupełnie z prezentowania tych ogniw, dzięki którym biografia Norwida zazębia się z politycznymi wydarzeniami swej epoki (np. uczestnictwo poety
w rewolucyjnych zajściach z kwietnia 1848 w Rzymie 30), konfrontując w ten
sposób historię europejskich „popędów, szaleństw, trafów” (M 232) ze znacznie
ważniejszymi w jej ujęciu dziejami ludzkiej wolności w aspekcie osobistym i wewnętrznym, z drugiej zaś – eksponowanie przez nią swoistości odbioru świata przez
głównego bohatera jest możliwe do dostrzeżenia jedynie na tle ideowych ram
i schematów myślowych epoki.
Dotyczy to także przypisanej bohaterowi samotności, która nie pozostaje
w całym Żniwie na sierpie jedynie konwencjonalnym znakiem wyobcowania artysty z tłumu. Samotność nie jest bowiem czymś, co powieściowy Norwid wybiera w poczuciu nieważności społecznych odniesień jednostki, ale czymś, co stanowi o jego losie w świecie związków pozornych i zakłamanych, o których mówi się
w powieści słowami z wiersza Kółko:
[...] – Przechodzą – przechodzą –
Odpychają się, tańcząc z sobą lub w zabawie
Poufnej, kłamią płynnie, serdecznie się zwodzą:
Ni w s p ó ł c z e ś n i, ni bliscy, ani sobie znani,
S u d o l s k i (op. cit., s. 132) umieszcza te zdarzenia wcześniej niż Malewska, bo nie w listopadzie, ale w kwietniu 1848.
30
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Ręce imając, śliniąc się szczelnym uściskiem.
Głębia pomiędzy nimi wre i oceani,
A na jej pianach – oni; bliscy czym?... nazwiskiem!
Świat zaś mówi: „T o – s w o i, t o – k ó ł k o d o m o w e,
T o – n a s i!” – szczerzej Niebo łączy lazurowe
Tysiąc ludów, co rżną się przez wieki, bo szczerzéj
Z każdego aby jeden w spólne Niebo wierzy.
– Oni zaś tańczą: łonem zbliżeni do łona,
Polarnie nieświadomi siebie i osobni;
Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona
I moda jedna wszystkich wzajemnie podobni.
– „T o n a s i!” [...] 31

Szerszym kontekstem owej postawy staje się również podjęty przez Malewską
problem przymusów narzucanych jednostce przez innych, teatry odgrywane na
salonach, podziały, w których polskie niuanse wprowadza cytowany tu wcześniej
narratorski opis Warszawy za rządów Paskiewicza. Nie był wolny od tej sztuczności i sam powieściowy Norwid, który, szczególnie u początków drogi twórczej,
ulegał przecież magii salonu:
Panie przysyłały mu kartki ze sztambuchów, by w nich umieszczał wiersze i malatury
– i on malował delikatne głowy, które nie były niczyją podobizną. [...] Na majówkach lubiano
jego dowcip i wdzięk obejścia. A tam, gdzie szły dysputy, ile wnosił w nie zapału! [M 41]

Ten sam fałsz międzyludzkich relacji, odrzucany już jednak przez poetę, diagnozuje Malewska w ironizującym opisie czwartkowych przyjęć Marii Kalergis
w Rzymie, podczas których Norwid leczy się ze swojej nieszczęśliwej miłości:
Wszyscy prawie tu, jak ona, wykwintnie naturalni. A przecież niejedno zwyczajne, szczere słowo wybuchłoby jak piorun pod sztukaterią tych plafonów, pośród tych obić adamaszkowych
bleu-nacré. Gorzej, bo jak gburowate walnięcie pięścią w stół. Jakkolwiek o wszystkim mniej
więcej c o ś tu się wie. Coś o nędzy, o Polsce, coś o Bogu, o śmierci – tak jak cośkolwiek
o Grekach i Rzymianach. [M 186]

Jeszcze innym rodzajem zniewolenia staje się w powieści polski „radykalizm
mistyczny” z jego kultem ofiarniczej egzaltacji i ignorującymi realia wizjami narodowego „przebóstwienia” dostrzeżony przez poetę np. w działaniach Mickiewicza organizującego Polski Legion w Rzymie 32.
Żyjący „poza czasem”, jak go postrzegają inne postaci powieściowe, Norwid
ujawnia swój zmysł historii choćby w rozmowach z Zygmuntem Krasińskim,
nazbyt łatwo szafującym takimi abstraktami jak: Ludzkość, Nowa Era czy Pełnia
Czasów. Bohater literacki w jednej z takich rozmów zapożycza słowa z autentycznej wypowiedzi Norwida:
C. N o r w i d, Kółko. W: Pisma wybrane. T. 1: Wiersze. Wybrał i objaśnił J. W. G o m ul i c k i. Wyd. 3, zmien. Warszawa 1983, s. 397.
32
Pisarka podkreśla zarówno niejednoznaczny stosunek Norwida do – jak ją nazywa w powieści poeta – „cierniowo-palmowo-błotnistej” emigracji (M 253), jak i jego sceptycyzm wobec
rozmaitych emigracyjnych pomysłów na „gotowe Polski [...]” (M 170). Malewska łagodzi przy tym
jednak znacznie ostrość negatywnych ocen autora Zwolona dotyczących np. reform społecznych
proponowanych w Mickiewiczowskim Składzie zasad i usprawiedliwia ten opór nieuświadomionym
wpływem Z. Krasińskiego (zob. M 219–220. – S u d o l s k i, op. cit., 131–132).
31
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L u d z k o ś ć – ja nie wiem, co to jest ludzkość? Ona nie istnieje rzeczywiście – historia
jej nie zna. I n s p i r o w a ć może i powinna, ale o b o w i ą z y w a ć nie ma siły. Narody co
innego – te są, te żyją, cierpią, drgają – te istnieją prawdziwie, o b o w i ą z u j ą rzeczywiście.
[M 204] 33

Poeta jako baczny diagnosta „wieku kupieckiego i przemysłowego” dostrzega
skutki rewolucji industrialnej i bezpowrotność zachodzących w świecie zmian
cywilizacyjnych, równocześnie jednak odnosi się krytycznie do ich rozmaitych
przejawów, odnajdując przy okazji zwielokrotnienie tych cech w społeczeństwie
amerykańskim.
Ludzie tutaj [tj. w Ameryce] – może i t a m, w Europie zresztą – za mało angażują naprawdę s i e b i e w życie. [...] Planują naprzód olbrzymie całości, już przez to samo ułomne,
że... w głowie. A potem niecierpliwie skaczą z etapu na etap, gubiąc połowę możliwości w drodze, a doprowadzając do karykatury resztę. [M 342]

Można by więc powiedzieć, że antyutopista Norwid niebezpieczeństwa „anielskiego” idealizmu dostrzega tak w poglądach Krasińskiego przeciwstawiającego
złowrogą teraźniejszość błogosławionej erze Ducha Świętego, jak i w idei postępu
cywilizacyjnego ofiarowującego realne „teraz” na rzecz możliwego „jutra” nowego wspaniałego świata.
Malewska, budując tożsamość poety na pogłębionej biograficznie lekturze jego
pism, sytuuje swoją literacką kreację daleko od martyrologiczno-patriotycznego
sztafażu narzuconego poetom romantycznym przez tradycję. Pozostawiony przez
Norwida potomnym „całożywot”, którego zaledwie jednym z przejawów staje się
twórczość literacka, nie zyskał rangi rozpoznawalnej tradycji. Powieściowy bohater był niezrozumiany także w oczach sobie współczesnych, co w powieści ilustruje scena jego rozmowy z Bohdanem Zaleskim w Domu św. Kazimierza.
Podobnie jak poeta we własnych wierszach, również i Malewska nie stara się
niczego ułatwiać potencjalnym czytelnikom swojej powieści szukającym w popowstaniowym i powojennym czasie innych chyba, łatwiejszych do zrozumienia
i akceptacji wzorców osobowych. Te swego rodzaju utrudnienia związane z utworem nie poddającym się kliszom popularnego odbioru romantycznej biografii poety,
który „Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie” 34, połączone
z charakterystyczną dla autorki fragmentarycznością narracji, z techniką scenek,
migawek, epizodów, z dodatkowym, wspomnianym już „przeskokiem” nad dwoma dziesięcioleciami biografii, pozbawiającym utwór – jak napisał Andrzej Sulikowski – „poznawczej ciągłości”, skutkowały recenzenckimi formułami o jego
szkicowości czy brulionowości (S 186). Niedostrzeżenie zaś w Żniwie na sierpie
choć niekanonicznej, to mimo wszystko samoistnej propozycji artystycznej prowadziło do uznania jej zaledwie za punkt wyjścia jakiejś przyszłej, spełniającej
surowsze kryteria poznawcze „właściwej naukowej pracy o Norwidzie” (S 183).
Jest to typ recepcji analogiczny do tego, który pojawiał się w odniesieniu do
opublikowanych przez Malewską Listów staropolskich z epoki Wazów po kilkunaJest to nieco zmieniony cytat z C. N o r w i d a ([Rasa, naród, ludzkość i życie]. áOdpowiedź
na zarzuty przeciwko „Listom o Emigracji”ñ. W: Pisma polityczne i filozoficzne. Zebrał i ułożył
Z. P r z e s m y c k i áM i r i a mñ. Przedmowa Z. Z a n i e w i c k i. Londyn 1957, s. 35).
34
A. M i c k i e w i c z, Konrad Wallenrod. Oprac. S. C h w i n. Wyd. 4, przejrz. Wrocław 1997,
s. 71. BN I 72.
33
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stu latach od edycji Żniwa na sierpie, także odbieranych jako tekst niesamodzielny w sensie artystycznym, rodzaj metodologicznej wprawki przed właściwym
dziełem, tym razem już jednak o charakterze literackim: Panami Leszczyńskimi 35.
Powiązania powieści o Norwidzie z Listami staropolskimi z epoki Wazów
dostrzegano również w bardziej bezpośrednim aspekcie podobieństwa formalnego
obu tekstów zawierających oryginalne wypowiedzi z epoki. Autor monografii
twórczości pisarki, podnosząc po latach zarzut o zbytnim zatarciu w Żniwie na
sierpie granicy między głosami narratora i poety, widział w nim niedopracowaną
i w pewnym sensie chybioną wersję pomysłu formalnego powtórzonego w dziele
opublikowanym po kilkunastu latach. Zestawił on dwugłosowość powieści o Norwidzie, do której wprowadzone są in extenso oryginalne listy poety, z „bardziej
zrównoważonym” – jak go określił – dwugłosem dokumentu i komentarza właśnie
w Listach staropolskich z epoki Wazów. Przywołajmy fragment monografii, gdzie
dokonano tego wartościującego zestawienia:
W tym wariancie powieści biograficznej [bliższej formie Listów staropolskich z epoki
Wazów – A. Ch.] udałoby się rozdzielić dwie osobowości twórcze, zastosować objaśnienia
eseistyczne, w czym pisarka okazywała biegłość. [S 188]

Abstrahując w tym momencie od samej sensowności tego typu hipotezy interpretacyjno-wartościującej, dotyczącej dzieła, które nie istnieje, spróbujmy, idąc
tropem zaproponowanego przez badacza zestawienia Żniwa na sierpie i Listów
staropolskich z epoki Wazów, znaleźć inny, łączący oba teksty zamysł twórczy.
Wydaje się, że jest nim formuła dokumentarnej „powieści utajonej” 36. To, co bowiem łączy te utwory, to fakt, że w obu przypadkach mamy do czynienia z poddanym autorskiej interpretacji zasobem autentycznych dokumentów epistolarnych,
służących zarówno rekonstrukcji faktograficznej, jak i ekspresji indywidualnych
głosów z przeszłości. To podobieństwo wykracza poza zakres czysto formalny.
Cytowane w obu utworach dokumenty zyskują jako całość charakter literacki i dają
się czytać jako nowy, skomponowany przez autorkę przekaz, wyposażony w specyficzny typ ciągłości nie tylko tematycznej, ale i fabularnej. W związku z ustanowieniem nowych relacji między przywoływanymi tekstami z przeszłości, umożliwiających odbiorcy przekroczenie doświadczeń konkretnych, historycznych
nadawców, założenie o potencjalnym „dotknięciu” rzeczywistości sprzed wieku
zostaje uzupełnione o inne – o istnieniu głębokiej struktury owych całości epistolarnych, o pewnych ogólniejszych wzorcach kulturowych, w które wpisuje się
konstruowany za pomocą dokumentów obraz świata.
Listy staropolskie z epoki Wazów, skomponowane wokół osi krystalizacyjnej
XVII-wiecznych przemian polskiego społeczeństwa, ujawniają tragedię zaniechania, nadbudowaną nad powszechnie podzielanym przeświadczeniem o doskonałości ustroju Rzeczypospolitej. Jak w tragedii – ich układ opiera się na zwrocie ze
szczęścia w nieszczęście, przy jednoczesnym zderzeniu nieświadomości bohaterów
tej tragedii i wiedzy tych, którzy po latach owe dokumenty czytają. Wprowadzone
do Żniwa na sierpie listy Norwida koncentrują się głównie na przeżyciach miłos35
Polemizuję z taką lekturą Listów staropolskich z epoki Wazów w pracy Między słowem
a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza (Lublin
2009, s. 182–194).
36
Odwołuję się tu do znanej formuły T. B u r k a (Powieść utajona. „Odra” 1973, nr 10).
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nych autora, a adresatka korespondencji, bliska towarzyszka ukochanej kobiety,
została wykreowana najpierw na powiernicę uczuć, w końcu zaś także na ich kolejny obiekt. Te tworzące nową całość wyimki z epistolografii romantycznej pozwalają się odczytywać jako subtelne nawiązanie do formy powieści epistolarnej,
czyniącej swymi podstawowymi tematami nieuleczalne cierpienie miłosne i dozgonną samotność.
Wymienione tu podobieństwa nie przekreślają, oczywiście, i różnic w sposobie
funkcjonowania dokumentów osobistych w obu utworach. Z dwu ról narracyjnych
i typów postaw dających się odnaleźć w Listach staropolskich z epoki Wazów:
pisarki dostrzegającej ich dramatyczny potencjał i archiwistki, dzielącej się refleksją o charakterze metodologicznym, ujawniającej kulisy tworzenia narracji historycznej, Żniwo na sierpie odwołuje się tylko do pierwszej.
A jednocześnie na tle apokryficznej XVII-wiecznej sylwy – w czymś na kształt
prywatnego archiwum szlacheckiego, scalanego i komentowanego w ramach jawnej sytuacji narracyjnej współczesnego historyka – Żniwo na sierpie (jako opis
Norwidowskiego fenomenu) to także głos pisarki o wiele bardziej osobisty, będący nie tylko realizacją konwencji powieści biograficznej, ale i rodzajem namysłu,
choć wyrażanego językiem Norwida i za pośrednictwem jego utworów, to jednak,
można by rzec, również intymnego i własnego. Norwid nie jest tu bowiem wyłącznie przedmiotem badania historycznego czy historycznoliterackiego, lecz i spotkanym na drodze Innym, a stawiane mu pytania okazują się też w jakiejś mierze pytaniami stawianymi przez pisarkę sobie samej. Za opowieścią skrywa się głęboki,
w duchu chrześcijańskim przeprowadzony namysł nad zadaniami sztuki i związana
z nim metahistoryczna i metafizyczna refleksja o ponadjednostkowym, wiecznotrwałym wymiarze bytu, w którego ramach, by posłużyć się słowami Norwida,
„dzieje pozornie są z a m ę t, / Gdy w gruncie są: s i ł a i ł a d n o ś ć szeroka!” 37
Jeśli bowiem na poziomie Norwidowskiej faktografii koleje życiowe artysty
– od głuchowskiego dzieciństwa, przez warszawską młodość, podróżny wiek męski, aż po ostatnie lata życia jawią się jako pasmo niepowodzeń 38, to poprzez
włączoną do utworu lekturę tekstów poety fragmentaryczną biografię człowieka
walczącego z przeciwnościami losu i ponoszącego klęskę, jaką zawsze jest dla
pisarza nieobecność w narodowej świadomości – zyskują logikę ujawniającą Norwidowski „całożywot” jako strukturę sensowną tym sensem, który wkłada weń
sam człowiek niezależnie od spotykających go przypadków. To postawa przez
Malewską określana – w pochodzącym z roku 1945 szkicu o Norwidzie – słowami
poety z wiersza Królestwo:
Nie niewola ni wolność są w stanie
Uszczęśliwić cię... nie! – tyś osobą;
Udziałem twym – więcej! – p a n o w a n i e
N a d w s z y s t k i m n a ś w i e c i e, i n a d s o b ą 39.

Jest to więc droga do samopoznania i odrzucenia póz romantycznych, a rówC. N o r w i d, Żydowie polscy. W: Pisma wybrane, s. 437.
O tej niemożności traktuje choćby fragment: „Kreślił jeszcze szkice. I notatki w pamiętniku,
które były po prostu pisaną plastyką, tak jakby pióro zabawiło się w rywalizację z ołówkiem. Ale
poezja odstąpiła go zupełnie” (M 350).
39
Cyt. za: H. M a l e w s k a, Całoczłowieczeństwo. W: O odpowiedzialności i inne szkice, s. 27.
37
38
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nocześnie intelektualne i duchowe uniezależnianie się od cudzych ocen czy reakcji. Norwidowskie „ślady” dają swego rodzaju wejrzenie w pracę Ducha, rozumianą jednak, oczywiście, nie w sensie Heglowskim, w oderwaniu od subiektywnych
uwarunkowań konkretnego „tu i teraz”, lecz oglądaną po trosze jak w wierszu
Fatum – z nadzieją na twórcze wykorzystanie materii życia, „jak gdy artysta /
Mierzy swojego kształt modelu” 40.
W kontekście literackich założeń powieści, której nie da się zamknąć w ramach
racjonalnego dyskursu o przeszłości, powrócę na koniec do pojęcia epifanii w jej
powiązaniu z metonimicznymi reliktami przeszłości. Ukonstytuowany w Żniwie
na sierpie sens historii objawia się poza horyzontem faktografii, gwarancji zaś jego
istnienia nie są w stanie dostarczyć tradycyjne źródła, potwierdzające jedynie to,
że coś było. Pozostawione przez przeszłość ślady nie służą też jej pełnej restytucji,
ale raczej poszerzają horyzont doświadczenia tak, by jako elementy żywej tradycji
mogły one znaleźć swoje miejsce we współczesności.
W Rzeczy o wolności słowa następująco pisał Norwid o takim inspirującym
artystyczną wyobraźnię rozumieniu śladów przeszłości:
I nie wiem, czemu ręką chciałem kamień drobny
Podjąć, lecz nie jak fragment wydał się osobny
Palcom moim; zadrżałem i ramę cofnąłem,
Czując, że za część jedną rzeczy pełnej wziąłem,
I natychmiast szepnęła do mnie myśl ostrożna:
„Patrz!... o t o i R u i n ę n a w e t p o p s u ć m o ż n a!”
A jam jej odpowiedział:
„...Zaprawdę – R u i n a
Jest c a ł o ś c i ą!...
...I nową twórczość odpoczyna” 41.
Abstract
ALEKSANDRA CHOMIUK
(Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

HISTORY AND BIOGRAPHY. ON HANNA MALEWSKA’S “ŻNIWO NA SIERPIE”
The article proposes a new reading of Hanna Malewska’s novel, which accounts for the text’s
non-classical historiography approaches. Particularisation of its cognitive assumptions is supported
by the concept of a trace-document which, as opposed to traditionally conceived source, is not a ready-made account of the past but its remains isolated through deprivation of the original context. The
category of trace, related to the biographical and literary documents used in the piece of writing,
becomes a manifestation of “weak” knowledge receiving support in the artist’s imagination. Accepting this assumption allows for discerning in Żniwo na sierpie not Malewska’s creativity’s “cul-de-sac”
(which was the case to date) but rather a starting point for her following novels linking in casual notes
concrete historical experience with references to more general cultural patterns into which the picture
of the world constructed with documents is embedded.
40
41
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NIEWYSTARCZALNOŚĆ MITU
„TERAZ NA CIEBIE ZAGŁADA” JERZEGO ANDRZEJEWSKIEGO
Jeżeli, korzystając z pewnego uproszczenia, można Bramy
raju nazwać opowieścią o nieodgadnionej, skoro odpadną strojne fałsze, tajemnicy końca, Teraz na ciebie zagłada byłaby
opowiadaniem o klęsce urojonego początku 1.

Kim jest autor następujących słów?
Proletariat jako pierwsza w dziejach ludzkości klasa społeczna obalił, dzięki swej ideologii, mit grzechu pierworodnego, i przeciwieństwa dobra i zła, do tej pory tłumaczone i usprawiedliwiane racjami metafizycznymi, sprowadził na ziemię człowieka powierzając pełną odpowiedzialność za losy człowiekowi 2.

Ten fragment wspomnień Jerzego Andrzejewskiego z pobytu w Związku Radzieckim w sposób charakterystyczny dla tragicznej epoki wykłada tezy, które
zdają się zyskiwać ilustrację w napisanej ćwierćwiecze później opowieści Teraz
na ciebie zagłada. Jak Marks chciał postawić na nogi stojącą na głowie Heglowską
dialektykę, tak Andrzejewski odrzuca metafizyczną koncepcję zła i upatruje jego
źródeł nie w upadku pierwszych ludzi, ale w aktualnej działalności człowieka i jego
konkretnych wyborach moralnych, mających miejsce tu i teraz, w czasie historycznym, a nie w mitycznym czasie początków.
Książka [Teraz na ciebie zagłada] była rodzajem przypowieści filozoficznej pozbawionej
jakichkolwiek aluzji politycznych, za to proponującej dość oryginalną interpretację biblijnej
historii. Dwudziestotysięczny nakład rozszedł się błyskawicznie, ale krytycy pozostali powściągliwi w wyrażaniu opinii. Tekst zdawał się nie budzić ani kontrowersji, ani zainteresowania 3.

Pierwodruk ukazał się w 6 kolejnych numerach „Literatury” w roku 1975,
a rok później „Czytelnik” opublikował utwór w formie książkowej. Do roku 1988
pojawiło się w sumie siedem wydań w pięciu językach. Opowieść posłużyła za
podstawę scenariusza spektaklu teatralnego, a później – telewizyjnego (1987)
J. A n d r z e j e w s k i, Z dnia na dzień. Dziennik literacki 1972–1979. T. 1: 1972–1975.
Warszawa 1988, s. 361.
2
J. A n d r z e j e w s k i, O człowieku radzieckim. Warszawa 1951. Cyt. za: M. D e r n e s, Trzy
etapy stosunku Jerzego Andrzejewskiego do religii. „Euhemer” 1975, nr 3, s. 72.
3
A. S y n o r a d z k a, Andrzejewski. Kraków 1997, s. 175.
1
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w reżyserii Tadeusza Kijańskiego, słuchowiska radiowego w adaptacji Bogumiły
Prządki (2008), a nawet utworu muzycznego w wykonaniu deathmetalowego zespołu „Carnal”.
Topika biblijna pojawia się już w debiutanckim Ładzie serca (1938) – w postaci przywołania ewangelicznej przypowieści 4. Jak wiadomo, czas wojny wywołuje u Andrzejewskiego ewolucję postawy etycznej i laicyzację wykładanej przezeń
literacko moralistyki. Nie znaczy to jednak, że autor zupełnie odżegnuje się od
katolicyzmu – owszem, religia jako fenomen życia społecznego nadal go fascynuje, czemu daje on wyraz pod koniec lat pięćdziesiątych w powieściach Ciemności
kryją ziemię (1957) oraz Bramy raju (1960). Do tego ostatniego utworu Teraz na
ciebie zagłada parokrotnie nawiązuje. (Nawet w czasach najgłębszego stalinizmu
Andrzejewski w propagandowej broszurze Partia i twórczość pisarza, wykładającej realizm socjalistyczny, inkrustuje swoje wywody motywem sądu Salomona 5.)
Tytuł to fragment z Proroctwa Ezechiela (7, 2–3), przywołany w motcie do
opowieści:
A ty, synu człowieczy! Tak rzecz Bóg,
Pan nasz ziemi izraelskiej: oto koniec!
Przyszła zagłada na cztery strony świata,
Teraz na ciebie zagłada.

Andrzejewski nie odwołuje się tu do żadnego z istniejących przekładów Biblii,
przytacza fragment we własnym sformułowaniu, a więc już w motcie króluje duch
apokryfu. Analogie do Autentyku plasują się w dwóch sferach: fabularnej (motyw
wygnania) oraz przedmiotowo-inkrustacyjnej (motyw drzewa owocowego, imiona bohaterów). W omawianej opowieści pierwsi rodzice jawią się jako pierwsi
uchodźcy.
Zgodnie z najlepszymi tradycjami retorycznymi na początku utworu narrator
przedstawia plan opowieści. Od razu ujawnia swój demaskatorski zamiar, polemizując z tradycyjną egzegezą: spór między Kainem a Ablem określa mianem „niezawinionego”. Występek Kaina popełniony miał być „nie z zawiści lub z urazy,
jak głosi starodawna przypowieść, lecz z litościwej miłości” (s. 7) 6.
W zacytowanym fragmencie zwracają uwagę dwa elementy. Po pierwsze,
historię o Kainie i Ablu określa narrator mianem „przypowieści”. Krytycy i badacze omawiany utwór tak właśnie klasyfikują. Przypowieść czy parabola ma – wedle znaczenia słownikowego – przedstawiać konkretne fabuły stanowiące ilustrację ogólnych prawd moralnych. Po drugie, motywacją przyświecającą Kainowi ma
być nie uczucie negatywne, jak zawiść czy uraza, ale – miłość. Zwróćmy uwagę,
że oba te elementy odsyłają do Nowego Testamentu. Chociaż bowiem gatunek taki
jak przypowieść występuje w Starym Testamencie, to jednak jest on charakterystyczny raczej dla nauczania Jezusa. Z kolei miłość należy do podstawowych
pojęć chrześcijaństwa. Już zatem w pierwszych słowach opowieści Andrzejewskiego pojawia się zarys nowotestamentowej optyki, w której ujęta będzie historia
starotestamentowa. Ewangeliczna „agape” przekładana jest na język polski tak
Zob. J. D e t k a, Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego. Kielce 1995, s. 129.
Zob. ibidem, s. 133.
6
W ten sposób, umieszczając lokalizacje w tekście głównym, odsyłam do: J. A n d r z e j e ws k i, Teraz na ciebie zagłada. – Już prawie nic. Wyd. 2. Warszawa 1982.
4
5
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samo jak grecki „eros” i na tej dwuznaczności buduje Andrzejewski szereg znaczeń
swego utworu.
Wedle strategii hermeneutycznej, ugruntowanej w czasach romantycznego
przełomu, autor rehabilituje Kaina, znak oceny etycznej jego czynu zmieniając na
przeciwny 7. Tak jak gdyby próbował dotrzeć do prawdy faktograficznej, zbyt
skomplikowanej lub niebezpiecznej i wskutek tego zniekształconej. Na gruncie
owego zafałszowanego przekazu dziejów Kaina należy źródeł nieszczęścia dopatrywać się w motywacjach moralnie nagannych, co jest zgodne z naiwnym poglądem na etyczną naturę rzeczywistości, podług którego zło może wynikać wyłącznie ze złych pobudek. Narrator pragnie zburzyć ustabilizowany i prosty porządek
etyczny, ujawniając złożoność związków między wymiarem etycznym intencji
działania a tegoż działania skutkami:
ona bowiem – miłość łaknąca ocalenia – nie tylko nieszczęśnika do zbrodniczego czynu nakłoniła, lecz również gdy po dokonaniu mordu popadł w szaleńcze opętanie, kazała podjąć nie
spełnione pragnienie zabitego. [s. 7]

Już w pierwszym akapicie narrator antycypuje dalszą część akcji, odkrywając
pragnienie Abla: chęć odnalezienia Raju, z którego Adam i Chawa rzekomo zostali wygnani. Jak widać, Andrzejewski pozwala sobie na daleko idące odstępstwo
od wersji kanonicznej. Eden okazuje się bowiem najprawdopodobniej urojeniem
lub kłamstwem Adama, Abel zaś daje się tej kuszącej wizji opętać.
Retorycznego rytuału dopełnia klasyczna inwokacja. Nawiązując do szacownej tradycji 8, z prośbą o natchnienie zwraca się autor do – śmiałości:
niech nie opuszcza nas śmiałość i niechaj ona, patronka poszukujących i niezaspokojonych,
wspomaga nas teraz, gdy chcemy wywołać odległy w czasie i w przestrzeni obraz urodzajnej
krainy [...]. [s. 9]

Narracja nosi cechy przekazu oralnego. Rozpoczyna się od formuły: „Oto
opowieść o dwóch braciach” (s. 7), za pomocą której gawędziarz chce przyciągnąć
uwagę słuchaczy. Występują tu liczne wykrzykniki („Niestety!” ás. 8ñ, „Adam
i Chawa!” ás. 9ñ), pytania retoryczne i bezpośrednie zwroty do odbiorcy, sygnalizujące uczucia opowiadającego oraz emocjonalny stosunek do przekazywanych
treści.
Ziemia jałowa
W akcję czytelnik wkracza w czasie, który dla bohaterów stanowi moment
próby. Przybiera ona postać suszy i głodu. Kryzys ma charakter kosmiczny, ale
rozgrywa się równolegle w wymiarze ludzkim. Jak na ziemski Eden spada klęska
suszy, tak Adam podupada na zdrowiu, a wynikająca stąd jego bezradność skutkuje zarówno przedłużającym się milczeniem w obliczu rozpaczliwych skarg synów,
jak i seksualną niemocą wobec Chawy: „stan króla wywołuje równoległą reakcję
7
Zob. Ph. S e l l i e r, Caïn. Hasło w: Dictionnaire des mythes littéraires. Sous la dir. de
P. B r u n e l. Monaco 2003.
8
Zob. J. B r z o z o w s k i, Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego.
Wrocław 1986.
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w naturze – utrata męskości u króla wstrzymuje płodność w przyrodzie” 9. Wedle
Jessie L. Weston jedność i nierozdzielność zasady życia oznacza, że żywotność
patriarchy gwarantuje dobrą kondycję królestwa, kłopoty zaś zdrowotne władcy
godzą w całość uniwersum.
Sceneria opowieści to ziemia jałowa. Jeden z kluczowych symboli XX-wiecznej literatury bez wątpienia uznać wolno za topos par excellence, gdyż poszczycić
się on może bardzo szacowną, ginącą w mrokach starożytności proweniencją, jak
na to wskazuje sam Eliot, powołując się na rozprawę Weston w przypisach do
swego poematu. Brytyjska badaczka legendy Świętego Graala zauważa, że zadaniem bohatera mitu jest zawsze „uwolnienie wód”, czyli odwrócenie klęski suszy,
będącej skutkiem impotencji króla-kapłana.
Na temat wyglądu Raju ziemskiego przed katastrofą nie dowiadujemy się zbyt
wiele. Była to urodzajna kraina położona między „dwiema potężnymi rzekami,
Frat oraz Chidekel”, ziemia „szczodrze obfitująca we wszelkie dary natury” (s. 9).
Natomiast drobiazgowo i obrazowo opisany jest Raj spustoszony i wyniszczony
klęską żywiołową. Pojęcie na temat pierwotnego wyglądu Ogrodu Rozkoszy można zatem wyrobić sobie jedynie przez odwrócenie, tak jakby hortus clausus Edenu
zamknięty był nawet dla fikcjonalnego wglądu wyobraźni:
Płonęło niebo, umierała ziemia.
[...] wszystkie pomniejsze rzeki oraz strumienie wyschły; [...] na tej martwej i jak obsydian
czarnej skorupie konały w męczarniach potężne aligatory, węże i hipopotamy, ociężałe żółwie
wodne, wielkie żaby i hatterie, także nieprzebrane mrowie ryb, które przez krótki czas umierania i jeszcze długo później mieniły się jaskrawymi kolorami. [s. 10–11]

Biorąc pod uwagę wymienione gatunki zwierząt, można wnioskować, że Raj
ziemski pierwotnie znajdował się na terenach podmokłych. Lecz dokładniejsza
analiza zoologicznej enumeracji przekreśla możliwość jednoznacznego wskazania
lokalizacji geograficznej: aligatory występują tylko w Ameryce i w Chinach, hipopotamy w Afryce, a hatterie – w Nowej Zelandii. Raj jest tu zatem mitycznym
matecznikiem gatunków, które dopiero później rozeszły się po całej Ziemi.
Oryginał biblijny granicę między Rajem a światem zamieszkanym przez ludzi
ujmuje w kategoriach przestrzennych: pierwsi rodzice zostają wygnani z Raju,
który wszakże istnieje nadal, dla nich jedynie niedostępny. Jeszcze Kolumb w swych
pamiętnikach wyraża przekonanie, że dopłynął do Raju ziemskiego 10. I choć już
Luter uznał Raj za rzeczywistość wyłącznie historyczną, twierdząc, iż Eden został
zmyty z powierzchni Ziemi w czasach potopu, to kilka dziesięcioleci później
Francisco Suárez, spadkobierca średniowiecznej scholastyki, dowodził dalszego
istnienia biblijnego Ogrodu Rozkoszy 11. W opowieści Teraz na ciebie zagłada
wygnanie z Raju zostało przetransponowane z wymiaru przestrzennego w wymiar
czasowy: Adam i Ewa sami się nie przemieszczają, to Ogród Rozkoszy przemija.
J. L. W e s t o n, Graal. Od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego. Przeł.
A. H. B o g u c k a - E i s l e r. Wrocław 1998, s. 36.
10
Zob. Th. H e y e r d a h l, Spotkanie u brzegów Ameryki. Historia pokonanych. Przeł. A. M a rc i n i a k ó w n a. Wstęp A. M ą c z a k. Gdańsk 1999.
11
Zob. J. D e l u m e a u, Historia raju. Ogród rozkoszy. Przeł. E. B ą k o w s k a. Warszawa
1996, s. 143.
9
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Ową transpozycję można uznać za element sprzyjający ujęciu naturalistycznemu.
Mamy tu do czynienia z tą samą transformacją archetypu jak w parze pojęć Wiek
Złoty – Wyspy Szczęśliwe: w pierwszym przypadku rozkosz konkretyzuje się
w formie czasu mitycznych początków, w drugim – w formie mitycznej przestrzeni, a więc wymiar czasowy zostaje przetransformowany w wymiar przestrzenny.
Jak zobaczymy, w wersji Andrzejewskiego wygnanie z Raju nie było aktem jednorazowym, lecz dokonało się dwukrotnie.
Abel ma loki, jest ciemnowłosy i ciemnooki, smukły i drobny (s. 11–15), Kain
zaś jawi się jako jego przeciwieństwo wizualne: młodzieniec o jasnych włosach
i niebieskich oczach, muskularny i wysoki (s. 12). Można tu dostrzec stereotypowe
przeciwstawienie typu nordyckiego i semickiego czy północnego i południowego.
Taka konkretyzacja wydaje się typowa dla tego mitu, pojawia się np. u Steinbecka,
w powieści Na wschód od Edenu, gdzie jasnowłosy Aron jest ukochany przez
matkę, ale to ciemnowłosy Kaleb odznacza się większą bystrością 12.
Kain posuwa się do kłamstwa, broniąc się przed oskarżeniami Chawy (s. 34).
Sprawia wrażenie bardzo pewnego siebie, kiedy deklaruje: „ja zawsze czynię tak,
jak chcę” (s. 31).
Adam przedstawiony jest niczym Bóg Stwórca z fresków Michała Anioła:
kanciasta twarz, sępi nos, silnie zarysowany podbródek, wydatne łuki brwiowe,
gęste siwe włosy, długa siwa, zmierzwiona broda; zwraca uwagę brak opisu oczu.
Jego muskularne niegdyś ciało teraz jest zwiotczałe (s. 12–22). Do swej rodziny
zwraca się: „mój Ludu!” (s. 35).
Wygląd Chawy ujęty jest w poetyce naturalistycznej: obwisłe piersi, wzdęty
brzuch, szerokie biodra, wysoka, bladociemne wypukłe oczy (s. 13, 31). Przypomina więc figurę Wielkiej Matki, typ antytetyczny wobec kobiety-wampa, w Biblii
reprezentowanej przez Lilith. To właśnie na tę złowrogą postać stylizowana jest
Steinbeckowska Cathy/Kate, która nawet po urodzeniu synów zachowuje figurę
dziecka 13. Chawa jako jedyna ma świadomość powszechnego upadku moralnego:
wie, że Adam kradnie jagnię (s. 25), a Kaina i Abla łączy więź seksualna (s. 33).
W kwestii tradycyjnych przekonań na temat wyglądu Adama i Ewy Jean Delumeau przytacza poglądy Johna Salkeda, autora rozprawy A Treatise of Paradise,
wydanej w Londynie w roku 1617, który twierdzi, iż Adam miał być najpiękniejszym z ludzi – zaraz po Chrystusie. Agostino Inveges w dziele zatytułowanym
Historia Sacra Paradisi Terrestris dodaje, że Ewa urodą dorównywała Adamowi
i przypominała samą Dziewicę Maryję:
Ewa była wzrostu średniego bądź lekko średni przekraczającego. Twarz nie była ani
okrągła, ani kanciasta, lecz trochę wydłużona, cera rumiana, włosy blond, brwi łukowate i raczej
ciemne, bystre oczy, o tęczówkach pozłocistych i barwy oliwy [...], nos dobrze zarysowany,
wargi jak kwiat, wymawiające łagodne słowa. Ręce i palce delikatne. W sumie, Ewa wyglądała godnie i poważnie, na podobieństwo przyszłej matki Boga 14.

Znów pojawia się ów zastanawiający blond, choć tu stonowany przez ciemne
oczy.
12
13
14
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Oniryczny moralitet
Narrator zaczynający od stwierdzenia: „Wieczna Adamowa potrzeba śnienia
nam przewodzi. [...] Śnieniem jest sztuka!” (s. 9), deklaruje umiarkowanie entuzjastyczny stosunek do literackiego dydaktyzmu oraz moralizatorstwa i ujmuje dzieło literackie w eskapistyczny nawias, uciekając od wyzwań i od widzialnego świata. Przynajmniej prima facie. Złożonej moralistyczno-ideowo-ideologicznej maszynerii ukrytej w tkance fabularnej opowieści spróbuję przyjrzeć się
dalej.
Dygresja. Przytoczone tu zdania – wraz z mnogością wątków erotycznych –
posłużyły zapewne jako przesłanka do psychoanalitycznej interpretacji utworu
jednemu z recenzentów, który dostrzegł w opowieści Andrzejewskiego „spłaszczenie archetypu biblijnego” wskutek zastosowania „freudyzmu”, przez co bohaterowie działają wyłącznie na mocy „determinizmu biologicznego” 15. Faktycznie,
dla Freuda fantazjowanie senne miało dużo wspólnego z twórczością pisarską 16.
Jednakże wspomniane tu śnienie niekoniecznie musi być łączone z psychoanalizą – czy to we Freudowskiej, czy w Jungowskiej wersji. Poprzestając w tym
miejscu na interpretacji stricte ergocentrycznej, można zauważyć, że narrator mówi
o „Adamowej potrzebie śnienia”, a więc jednoznacznie nawiązuje do snu Adama,
snu brzemiennego w skutki, gdyż – wedle starszego, jahwistycznego opisu stworzenia człowieka – w czasie gdy Adam spał, Jahwe stworzył Ewę. Sen ów ma
zatem charakter twórczy, stanowi zaczątek nowego życia oraz nowej fabuły i niekoniecznie trzeba go rozumieć w sensie freudowskiego fantazjowania 17.
Świat przedstawiony utworu Andrzejewskiego nie jest pozbawiony metafizyki, choć Boskie interwencje wyrażają się w terminach zjawisk naturalnych: gdy
tylko Adam kończy swą opowieść, błyska i grzmi (s. 41), co może być odczytane
jako znak teofanii. Na koniec wielodniowych opadów pojawia się tęcza (s. 43),
symbolizująca przymierze Boga i ludu wybranego: „Łuk mój kładę na obłoku, aby
był znakiem przymierza między mną a ziemią” (Rdz 9, 13) 18.
Wracając do kwestii problematyki moralnej utworu, można założyć, że narrator oczekuje od czytelnika, iż potępi on fakt, że Kain i Abel zatrzymują dla siebie
znalezisko drzewa owocowego i górskiego źródła. Przewinienie to wszakże ma
w sobie coś osobliwego. Rzeczywiście, Kain odrzuca wysuniętą zrazu przez Abla
propozycję powiadomienia rodziców o szczęśliwym trafie (s. 18). Lecz zaraz potem
podejmuje inicjatywę: „Chodźmy zatem po ojczulka i mateczkę, zimna woda
i słodkie figi powinny im smakować [...]” (s. 19).
15

s. 3.

J. C h m i e l, rec. opowieści Teraz na ciebie zagłada. „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 39,

16
Zob. S. F r e u d, Pisarz a fantazjowanie. Przeł. M. L e ś n i e w s k a. W zb.: Teoria badań
literackich za granicą. Antologia. Wybór, wstęp, koment. S. S k w a r c z y ń s k a. T. 2: Od przełomu
antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne. Kraków
1974.
17
Wedle D. N o w a c k i e g o („Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katowice 2000, s. 63) Andrzejewski „chyba nigdy nie skorzystał z możliwości przekładania dyskursu psychoanalitycznego na język narracji artystycznej”.
18
Wszystkie cytaty z Biblii podaję za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 4.
Poznań 1991.
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Najwyraźniej bracia nie trafiają do rodziców z dobrą nowiną (s. 33–34) wyłącznie z powodu roztargnienia!
Niemniej jednak działania Kaina są wątpliwe moralnie już od samego początku: skoro odkrył pokarm w czasie klęski głodowej, stosownym zachowaniem
byłoby jak najszybsze powiadomienie całej rodziny, on zaś nowinę przekazał
tylko Ablowi, jak gdyby mszcząc się na ojcu za ignorowanie skarg. Negatywny
moralnie wydźwięk tego występku zostaje złagodzony poprzez zestawienie z czynem Adama, który – co ujawnia się w kolejnym epizodzie – podkrada jagnięta ze
wspólnego stada (s. 24).
W miarę rozwoju akcji zły czyn ulega replikacji – jak gdyby wskutek metafizycznej konieczności powrotu tego samego w kolejnych generacjach. Kain i Abel
kroczą po grzesznej drodze wytyczonej przez rodziców. Oto fragment wewnętrznego monologu Adama:
Wtedy gdy był głód i Chawa zaprowadziła mnie nocą do drzewa obfitującego w piękne
owoce, wiem, że powinienem był ciebie zawołać i z tobą, umiłowanym, i z innymi podzielić
się zdobyczą [...]. [s. 25]

Czyn Kaina staje się w tej perspektywie jedynie koniecznym skutkiem grzechu
pierworodnego – postępku Ewy i Adama. Istotę owego postępku można by ująć
jako zbyt daleko idące waloryzowanie więzi indywidualnej – kosztem więzi grupowej 19. Czy Andrzejewski sugeruje, że to właśnie wraz z takim wyborem aksjologicznym rodzi się cywilizacja judeochrześcijańska?
Warto również zauważyć, że wszystkie te przewinienia popełnione zostają
w warunkach niedostatku, co paradoksalnie sugeruje względnie pochlebne spojrzenie na naturę człowieka, którego grzechy miałyby być prowokowane przede
wszystkim przez trudną sytuację życiową. Skądinąd badania antropologiczne
(i potoczna intuicja) potwierdzają przekonanie, że wraz z narastającym niedostatkiem i trudnościami w zaspokajaniu podstawowych potrzeb rośnie jednostkowy
egoizm, zanika społeczna kooperacja i solidarność 20.
Występki popełniane przez bohaterów odznaczają się aksjologiczną ambiwalencją: są godne potępienia z punktu widzenia etyki grupowej, ale nie można ich
uznać za objaw czystego egoizmu, postawy „jedynego” w sensie Stirnerowskim,
gdyż zawsze podporządkowane są drugiej osobie, stanowiącej przedmiot gorącego
uczucia. Dotyczy to Chawy, Kaina, a może nawet Adama. Kogóż bowiem w przytoczonym tu fragmencie określa on mianem „umiłowanego”?
Cofnijmy się kilka linijek:
[...] [Adam] zamknął powieki, wiedząc, że niebawem wyłoni się spod ich cienia jasnowłosy młodzieniec o promiennym obliczu, które kiedyś było mu bardzo bliskie [...]. [s. 25]

Ów jasnowłosy młodzieniec pojawia się kilkakrotnie na kartach opowiadania
– we wspomnieniach Chawy i Adama – pod pseudonimem: Piękny. Miał on być
bliskim przyjacielem Adama z młodości, opuszczonym przezeń czy wręcz zdradzonym dla Chawy. Adam milczy, być może, właśnie przez to, że Piękny nie od19

s. 193.
20
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zywa się doń ani słowem. „Przemów – szepnął [...]. Lecz tamten pełen blasku pod
ciemnościami powiek milczał” (s. 25).
Nie ma wątpliwości, że utwór Teraz na ciebie zagłada mógłby posłużyć jako
wdzięczny obiekt badań z perspektywy queer czy LGBT 21. Kaina i Abla łączy
gorące uczucie, Abel kieruje do Kaina żądanie: „Miłości!” (s. 20), między sobą
porozumiewają się językiem Pieśni nad Pieśniami, w intymnych rozmowach często i na różne sposoby używają wyrażenia „mój miły”:
– Powiedz!
– Co chcesz usłyszeć, mój miły?
– Kto jest we mnie?
– Twój miły.
– O tak, tak! mój miły jest we mnie. Obejmij miłego.
[...]
– Mój miły chce miłego?
– Twój miły woła miłego.
– O miły, mój miły!
[...]
– Tak dobrze, mój miły?
– Szczęśliwy twój miły. O tak, tak, ach, tak! Niech szczęście trwa wiecznie.
– Tyś jest wiecznością, mój miły.
– Wieczność jest we mnie, ty mi dajesz wieczność.
– W tobie jestem wiecznością.
– Twój miły i mój miły razem są wiecznością. [s. 32–33]

Można się dopatrzyć w przytoczonym cytacie aluzji do tzw. formuły przymierza 22, będącej leitmotivem księgi – np. „Mój miły jest mój, a ja jestem jego” (Pnp
2, 16). We fragmencie: „Widzę w twoich oczach, podobnych do oczu gazeli, smutek i zmęczenie. Pójdź ze mną!” (s. 13), topika Pieśni nad Pieśniami zostaje przywołana za pomocą słowa „gazela” i rozkaźnika „pójdź”, które stanowią charakterystyczne elementy leksykalne tej księgi, zupełnie świeckiej w swej warstwie literalnej, a jednocześnie uznanej przez jej wielkiego apologetę, Rabbiego Akibę
ben Josefa, twórcę alegorycznego jej odczytania, za najświętszą w całej Biblii 23.
Niedostrzeżenie przewrotnej literackiej gry z biblijnym kontekstem zaowocowało
uwagami recenzentów opowieści Andrzejewskiego o „manieryczności” i „sztuczności językowej dialogów” 24. Figura multiplikacji pojawia się ponownie, gdyż
narrator powtarza gest autorów i/lub hermeneutów Pieśni nad Pieśniami: jak
tamci rejestr epitalamijny stosują do przekazania treści teologicznych, tak jemu za
budulec erotyku służy tradycyjnie odczytywany w sposób alegoryczny materiał
zaczerpnięty z Biblii. Zdemaskowanie palimpsestu pozwala na sięgnięcie do źródeł
stylu, na odkrycie i ponowne jego użycie w pierwotnym, oryginalnym i niewinnym,
chciałoby się rzec, sensie:
W tym kontekście pewien niedosyt pozostawia wzmianka, którą G. R i t z w szkicu Jerzy
Andrzejewski: maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści (w: Nić w labiryncie pożądania.
Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przeł. B. D r ą g, A. K op a c k i, M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa 2002, s. 229) kwituje utwór, pisząc o jego „mitoidalnej
narracji”.
22
Zob. A. Ś w i d e r k ó w n a, Rozmowy o „Biblii”. Wyd. 7. Warszawa 2001, s. 277.
23
Zob. W. T y l o c h, Dzieje ksiąg „Starego Testamentu”. Szkice z krytyki biblijnej. Warszawa
1981, s. 313. – Ś w i d e r k ó w n a, op. cit., s. 269.
24
J. T e r m e r, Współczesna proza polska. „Polonistyka” 1982, nr 4, s. 305.
21
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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 25.

– pisze German Ritz o Bramach raju, a ostatnią uwagę można odnieść do późniejszej o 16 lat opowieści Teraz na ciebie zagłada.
Motyw incestu występuje explicite w Biblii hebrajskiej: Lot płodzi potomstwo
ze swoimi córkami (Rdz 19), Amnon, syn Dawida, gwałci swoją siostrę przyrodnią
Tamar (2 Sm 13), jakkolwiek relacje kazirodcze są zakazane w odpowiednich
ustępach (np. Kpł 18). Jednakże w przypadku rozdziałów 3 i 4 Księgi Rodzaju
wnioskować należy, że motyw kazirodztwa pojawia się implicite, gdy czytamy
o potomkach Kaina – skoro matką jego dzieci mogła być jedynie jego siostra lub
też (co jest motywem szeroko w literaturze eksploatowanym, wykorzystanym
choćby przez Byrona w Kainie 26, a także przez Andrzejewskiego w omawianej
opowieści) sama Ewa.
Kwestia grzechu pierworodnego
– Czemu nie widzę mego syna młodszego? Gdzie twój brat, Kainie?
– Nie wiem – odparł pierworodny – wszak nie jestem stróżem mego brata. [s. 56]

Między dziejami upadku pierwszych ludzi a opowieścią o Kainie i Ablu zachodzi szereg analogii. W obu sytuacjach Bóg przywołuje jedną z postaci – tam
Adama, tu Abla:
Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: „Gdzie jesteś?” [Rdz 3, 9]
Wtedy Bóg zapytał Kaina: „Gdzie jest brat twój, Abel?” [Rdz 4, 9]

Za każdym też razem udziela Bóg napomnienia głównemu aktorowi dramatu – Ewie: „Dlaczego to uczyniłaś?” (Rdz 3, 13); Kainowi: „Cóżeś uczynił?”
(Rdz 4, 10).
I tu, i tam karą jest wygnanie.
Po usunięciu pierwszych rodziców z Raju pilnujący go cherub zostaje umieszczony po wschodniej stronie Ogrodu, co sugeruje takiż kierunek wygnania 27: „Kain
osiedla się na wschód od Edenu” (Rdz 4, 10).
Jak jednak zwraca uwagę Artur Sandauer, przewinienie ma w obu wymienionych
przypadkach cokolwiek odmienny charakter. W odniesieniu do pierwszego – badacz
określa je mianem „błahego”, gdyż dotyczy arbitralnie ustanowionego zakazu,
którego przekroczenie nie jest jednoznaczne z popełnieniem czynu moralnie nagannego. Zdaniem wybitnego literaturoznawcy, właśnie po to, aby upadek pierwszych
ludzi nabrał właściwego wymiaru i obiektywnej doniosłości, niezbędny był taki
czyn, który stanowiłby zbrodnię i wiązałby się ze złamaniem uniwersalnego zakazu moralnego – a więc zabójstwo. Obiektywizm norm etycznych, łamanych przez
R i t z, op. cit., s. 227.
Zob. O. R a n k, The Incest Theme in Literature and Legend. Fundamentals of a Psychology
of Literary Creation. Baltimore 1992, s. 460.
27
Zob. H. G u n k e l, Genesis. Wyd. 6. Göttingen 1964, s. 49. – A. S a n d a u e r, Bóg, Szatan,
Mesjasz i...? Kraków 1977, s. 197.
25
26
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Kaina, miałby być wyrażony – według Sandauera – w języku mitu w ten sposób,
że o ile w przypadku Adama i Ewy nagana zostaje udzielona przez Jahwe, o tyle
w przypadku śmierci Abla sama krew zabitego woła o pomstę (Rdz 4, 10).
Uwagi Sandauera dotykają kwestii genezy norm moralnych i kontrowersji
między platonizmem a pozytywizmem etycznym. Wedle pierwszego poglądu,
który prowadzi do przekonania o istnieniu tzw. prawd wiecznych, owe normy
poprzedzają normy religijne – te ostatnie przybierają taką właśnie postać, jaką
mają, ze względu na wieczne prawdy etyczne. Natomiast na gruncie poglądu,
który można nazwać pozytywizmem etycznym, Bóg ustanawia normy swą arbitralną decyzją. Odzwierciedleniem mitologicznym tego przekonania mogłaby być
opowieść o zerwaniu zakazanego owocu. Zabójstwo zaś Abla wydaje się obrazem
grzechu pierworodnego zakładającym platonizm etyczny, jeśli pod taką etykietką
rozumieć przeświadczenie, że wartościom etycznym przysługuje istnienie obiektywne, a pewne czyny, jak zabójstwo, są złe same w sobie, a nie przez to, że zostały zakazane przez Boga.
Chawa i Adam musieli opuścić swoje plemię, gdyż w czasie klęski głodu nie
podzielili się z innymi pożywieniem, które Chawa przypadkiem znalazła (s. 25).
Andrzejewski przenosi winę pierwszych rodziców w wymiar stricte moralny, laicyzuje ją. Grzechem nie jest samo zerwanie owocu, ale ukrycie go przed współplemieńcami.
Adam, wygłaszając przed audytorium rodziny własną wersję Genesis, winę
Chawy i swoją przedstawia właśnie jako skutek złamania zakazu Pana (s. 37).
Wydaje się to psychologicznie zrozumiałe: łatwiej przyznać się do złamania arbitralnie ustanowionego zakazu aniżeli do egoizmu i przekroczenia zasad współżycia społecznego. „To prawda – odpowiedziała Chawa – ja zerwałam owoc. Z miłości do ciebie to uczyniłam” (s. 28). Andrzejewski polemizuje z biblijnym oryginałem, gdzie Ewa zrzuca odpowiedzialność na węża. Jeden z recenzentów utworu
trafnie zauważył:
To właśnie ona – miłość we wszystkich odmianach – jest największym darem, szczytową
wartością, jaką posiada człowiek. Niestety, w hierarchii wartości ustępuje ciągle miejsca dążeniom do osiągnięcia tajemniczych, metaforycznych bram raju 28.

Prawdziwym grzechem pierworodnym i upadkiem staje się utrata więzi, która
niegdyś Chawę i Adama łączyła. Tym razem brak solidarności również dotyczy
osoby najbliższej – wyjąwszy relację Kaina i Abla żaden z członków rodziny nie
przejawia solidarności z pozostałymi. To paradoksalnie właśnie Kain w tej perspektywie zdaje się stać moralnie najwyżej, gdy przynosi rodzicom upolowaną
hienę (s. 13).
Andrzejewski reinterpretuje biblijny przekaz w sposób cokolwiek przewrotny,
starając się znany ze Starego Testamentu wątek rozbudować do fabuły, która odwraca tradycyjny schemat, winę Kaina przedstawiając w świetle jak najłagodniejszym. Tak np. Abel sam naraża na niebezpieczeństwo swoje życie, udając się
w samotną wędrówkę, a Kain ocala go od kłów lwa (s. 75). Później jednak ocalone życie odbiera. „I stało się, że wbił Kain nóż w pierś Abla. I nawet nie krzyknął
Abel, padł z rozkrzyżowanymi ramionami, na wznak” (s. 80).
28
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Nad zwłokami Abla ukąszony przez pająka Kain wykonuje dziki taniec, rodzaj
danse macabre pierwszego zabójcy i pierwszego człowieka, który na własne oczy
ujrzał śmierć. Wyjaśnienie przyczyn zabójstwa ma więc charakter psychologiczny,
wynikło ono z zawiedzionej miłości Kaina, ostatecznie odrzuconego przez swego
kochanka i młodszego brata.
W Biblii śmierć Abla była pierwszym przypadkiem śmierci człowieka, a nawet
śmierci w ogóle. Wysnuwano stąd taką oto linię obrony Kaina: zabił on Abla nieumyślnie, ponieważ nie wiedział o istnieniu śmierci; w momencie gdy popełniał
swój czyn, żaden jeszcze przypadek śmierci nie zaistniał, więc śmierć jako taka
nie była znana. Co do interpretacji Andrzejewskiego – nie ma wątpliwości, że
w swym strachu przed śmiercią bohaterowie powieści nie różnią się od nas; wynika to ze słów Abla:
– Myślisz, że wszyscy pomrzemy? Nie spadnie deszcz i zabije nas susza?
[...]
– [...] Nie chciałbym umierać. [s. 16]

Archetypy i powtarzanie
W trakcie studiowania tych społeczeństw tradycyjnych uderzyło nas zwłaszcza jedno:
sprzeciw wobec czasu konkretnego, historycznego, tęsknota za periodycznym powrotem do
mitycznego czasu początków, do Wielkiego Czasu 29.

Dzięki powrotowi do czasu mitu ludzka jednostkowość zyskuje sankcję metafizyczną, która została zanegowana, jak wylicza Eliade, przez marksizm, historycyzm i egzystencjalizm. Proponują one wizję człowieka historycznego, który
pełnię swej ludzkości realizuje jako inkarnację absolutnego ducha dziejów. Nacisk
położony jest więc na rzeczywistość zmienną, historyczną, konkretną, jednostkową. Natomiast ontologiczny światopogląd kultury tradycyjnej zakłada, że to, co
się wydarza, stanowi powtórzenie pewnych mitycznych czynności i przedmiotów,
które istniały albo wydarzyły się ongi, „onego czasu”, u źródeł Początku. Ta rzeczywistość mityczna istnieje stale, w przestrzeni mitycznej, która może kontaktować się z przestrzenią fizyczną poprzez teofanie lub dzięki duchowym wędrówkom
szamańskim.
Przedmiot lub czynność nabywają wartości, tym samym zaś stają się rzeczywiste, ponieważ w taki czy inny sposób uczestniczą w rzeczywistości, która je przekracza 30.

Możliwość percepcji otaczającej podmiot – dramatycznej nieraz – rzeczywistości w kategoriach przedustawnego i znanego z góry porządku mitycznego pozwala, zdaniem Eliadego, uciec od „terroru historii” i zachować duchową integralność oraz kulturową żywotność w czasach ekonomicznego lub politycznego kataklizmu poprzez interpretowanie go np. jako okresu schyłku czy upadku 31.
Chawa okazuje się postheglistką, opowiadane przez nią wydarzenia mają
charakter historyczny: „skoro drzewo było jedno na pustyni, czemu mówisz o rozległym sadzie?” (s. 28).
29
30
31
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Mityzacja, jakiej dopuszcza się Adam w stosunku do dziejów rodziny, na
gruncie samej opowieści zyskuje motywację empiryczną i psychologiczną: „teraz
sobie przypominam, byłeś nieprzytomny i majacząc w gorączce mówiłeś o Raju,
o wygnaniu i o jasnowłosym Aniele z mieczem jak płomień migocącym” (s. 29).
Genesis według Adama łączy obie redakcje: kapłańską i elohistyczną, a więc
pokrywa się mniej więcej z tym, co czytamy w Biblii, choć wprowadza szereg
ostentacyjnych, fantastycznych amplifikacji, np. w postaci jednorożców (s. 35 n.).
Chawa przedstawia Kainowi własną wersję, która zostaje przez narratora
opatrzona logiczną asercją i zyskuje ugruntowanie czysto historyczne, również
pozatekstowe. Oto Adam i Chawa pod wodzą siwobrodego Starca wędrują wraz
z całym plemieniem przez pustynię w poszukiwaniu miejsca zdatnego do osiedlenia się. Wskutek przewinienia – zachowania dla siebie znalezionego pokarmu –
zostają skazani na banicję.
Narrator zdaje się zabierać głos w kwestiach czysto biblistycznych i sugerować
– niesprzecznie z ustaleniami współczesnych nauk o Biblii – że geneza opowieści
o upadku pierwszych ludzi sięga historycznej wędrówki Izraelitów przez pustynię,
a więc epoki wygnania z Egiptu.
Do dyskursu naukowego narrator sięga już na początku utworu:
uczeni kapłani Jahwiści żyjący za czasów Jozjasza, króla Judei, [...] niemało błędów – świadomie i nieświadomie – popełniali, z jednej bowiem strony [...] dawali wiarę ustnym opowieściom
krążącym od wielu pokoleń wśród gminu, z drugiej zaś [...] pracowicie wypełniali puste obszary historiami przynależnymi do wyższych regionów istnienia, aby [...] mogły budzić grozę
i strach, również wspierać męstwo i na duchu podnosić. [s. 7–8]

Także transkrypcja imienia biblijnej Ewy jako „Chawa”, a więc wersja fonetycznie wierniejsza oryginałowi, sugeruje, że opowieść niczym zasłonę zrywa
tysiąclecia narastającej tradycji, sięga w głąb czasu i inscenizuje przed naszymi
oczami autentyczne mityczne początki.
Adam i Chawa! Pierwsi, jak się zdaje, nawiedzili ową krainę szczodrze obfitującą we
wszelkie dary natury i długo [...] oraz w pomyślności żyli oboje pod tamtym niebem tak życzliwym dla wszystkiego, co żywe. [s. 9]

Za pomocą owego „jak się zdaje” narrator buduje styl naukowy, choć tematyka przezeń podjęta, czyli dzieje pierwszych ludzi, w ryzach naukowych w żaden
sposób ująć się nie daje 32, a narrator demaskuje się jako auktorialny i wszechwiedzący.
Abel i Kain toczą dyskusję nad prawdziwością ojcowskiej i matczynej wersji
wydarzeń. Kain skłania się ku racjonalistycznej, naturalistycznej opowieści matki,

Niemniej jednak warto zauważyć, że we współczesnej genetyce używa się terminu „mitochondrialna Ewa” na oznaczenie najmłodszej spośród przodkiń wszystkich teraz żyjących na Ziemi
ludzi. Dodajmy, że fakt jej istnienia nie ma charakteru empirycznego, lecz czysto logiczny. Otóż gdy
sięgnąć w dostatecznie zamierzchłą przeszłość, zawsze można wskazać pramatkę wszystkich żyjących
obecnie przedstawicieli homo sapiens – choć nie będzie ona pramatką wszystkich kiedykolwiek
żyjących, a ponadto w jej czasach żyło wielu innych osobników naszego gatunku, ale ich linie genetyczne wygasły (zob. R. D a w k i n s, River Out of Eden: A Darwinian View of Life. New York
1995. – B. S y k e s, The Seven Daughters of Eve. London – New York 2001). De facto więc ustalenia nowoczesnej paleobiologii doskonalej współgrają z naturalistyczną wizją Andrzejewskiego.
32
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natomiast Abla przekonuje bardziej historia ojcowska, którą próbuje z matczynym
ujęciem pogodzić:
Skąd wiesz, że opowieść ojca nie dokonała się wcześniej aniżeli opowieść matki? Może
ich grzech na pustyni jest tylko powtórzeniem, odblaskiem niejako grzechu pierwszego, a Pan,
gdy dokonał się pewien czas, w Starca się przemienił, zaś Anioł z mieczem ognistym w Pięknego? [s. 55]

Andrzejewski ucieka się tutaj do klasycznego euhemeryzmu, a ponadto wpisuje się w tradycję o proweniencji co najmniej renesansowej, sięgając po wątek
preadamitów, czyli ludzi, którzy żyli w czasach Adama i Ewy. Wedle tego ujęcia
– zaproponowanego przez hugenota Isaaca de La Peyrère w wydanej w roku 1655
rozprawie pt. Praeadamitae – Adam miałby być nie tyle pierwszym człowiekiem,
co pierwszym Żydem, przodkiem ludu wybranego 33.
Teologia chrześcijańska upatruje w Ablu prawzoru Zbawiciela 34. W tradycję
tę wpisuje się z pewnością omawiany utwór. Abel jest „smukły jak palma”, opiekuje się jagniętami i nosi je na ramionach (s. 11), co stanowi czytelne nawiązanie
do ikonicznych tradycji przedstawiania Chrystusa (figurę Dobrego Pasterza w malarstwie i rzeźbie wyobraża się często jako niosącego owcę); palma, roślina związana z obrzędami Wielkanocy, również symbolizuje Zbawiciela. Oddala się do
sadu pomarańczowego, aby posypać głowę popiołem i rozmawiać z Panem (s. 58),
następnie odbywa trzydniowy post (s. 60). Nabiera przekonania o własnym posłannictwie, a swoją rolę dostrzega w poświęceniu się dla pozostałych: „tracąc
mnie – łaskę wiekuistego odzyskacie” (s. 61). W chwili śmierci Abel pada na
ziemię „z rozkrzyżowanymi ramionami”, a przed śmiercią przebacza bratu (s. 80).
Ciąg par opozycyjnych: Bóg–Chrystus, Ojciec–Syn, Stary Testament – Nowy
Testament, pojawia się w słowach Kaina, który wypowiedzi Abla przeciwstawiając
opowieści Adama, mówi o bracie: „Jego baśń jest doskonalsza od ojcowskiej [...]”
(s. 64).
Podobnie światopogląd judaistyczny zderzony zostaje w literacki sposób
z chrześcijańskim w polemice Abla z Adamem, w której syn przekonuje ojca, że
życie wieczne jest dla śmiertelników dostępne:
– [...] A jeśli obok drzewa wiadomości dobrego i złego Pan drzewo żywota zasadził pośrodku Raju [...], czy nie zamyślał dać w ten sposób do zrozumienia, iż śmiertelny może nieśmiertelność zdobyć?
Adam zasłonił dłonią oczy.
– Roi moje dziecię! [s. 47]

Podsumowując, zauważmy, że Teraz na ciebie zagłada stanowić może rodzaj
syntezy światopoglądowej przedstawionej u schyłku życia przez pisarza-moralistę
wyrastającego z katolicyzmu – pisarza, który stosując biblijny sztafaż, opowiada
własną, wymykającą się wszelkim ortodoksjom prawdę o ludzkiej duszy.
33
Zob. M. K l i n g e r, Tajemnica Kaina. Próba umiejscowienia Kaina w tradycji mesjańskiej
w związku z nowotestamentową rewolucją etyczną. Warszawa 1981, s. 23. – D e l u m e a u, op. cit.,
s. 204.
34
Zob. M. B o c i a n, Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie,
islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. Przeł. J. Z y c h o w i c z. Uzup. do wyd.
pol. A. B o r o w s k i, M. P o k o r s k a, P. P o ź n i a k. Kraków 1995, s. 17.
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Abstract
KRZYSZTOF GAJEWSKI
(Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

INSUFFICIENCY OF MYTH.
JERZY ANDRZEJEWSKI’S “NOW YOUR EXTERMINATION
[TERAZ NA CIEBIE ZAGŁADA]”
The article contains an analysis and interpretation of Jerzy Andrzejewski’s novel Now Your
Extermination. Initially, it presents remarks about the style and the text’s rhetoric strategies. Next,
the considerations focus on the mode of detailed specification of the topos of paradise present in the
text, which is depicted in the naturalist poetics. In the following part, it discusses the moral issues
raised in the work, as well as indicates, after German Ritz, a possibility of reading the text in the
perspective of queer studies. Subsequent point of consideration is the problem of the mode of Adrzejewski’s presenting the original sin and the source of evil. Recalled are two found in the novel and
engaged in dialogue holistic depictions of first people history, leading to dissimilar answers to the
question concerning “unde malum”. The author, resorting to Judeo-Christian staffage, offers a response
situated in the secular trend.
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OPOWIEŚĆ O WIELKIEJ WZGLĘDNOŚCI:
GROTESKA I RADYKALNY RACJONALIZM
W BAJKACH LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
Filozofia i „Demon Literatury”
Podejmując zadanie interpretacji twórczości literackiej Leszka Kołakowskiego, nie sposób uchylić się od odpowiedzi na pytanie o jej związki z myślą filozoficzną autora. Z pewnością istotny jest fakt, że okres najbardziej płodny literacko
pokrywa się ze szczególnym, przejściowym etapem w ewolucji refleksji filozoficznej Kołakowskiego. Pozwala to na postawienie hipotezy, że literatura, choć zajmuje w jego dorobku miejsce zdecydowanie podrzędne wobec filozofii, odegrała
w rozwoju jego myśli rolę wyjątkową.
W recenzji Klucza niebieskiego z 1965 roku Stanisław Grochowiak proponował następującą interpretację tej sytuacji:
Oto na scenę wkracza chytry i niebezpieczny Demon Literatury. Pod jego wpływem młody, ustabilizowany pracownik naukowy odkrywa w sobie autentyczne powołanie literackie. [...]
To, co dla naukowca było specjalizacją, to dla pisarza jest przedmiotem fascynacji, to, co dla
doktora filozofii było przedmiotem opisu, to dla pisarza jest przedmiotem przeżycia. Z zimnym
obiektywizmem badana mitologia staje się terenem autentycznych przeżyć ludzkich, godnych
współczucia, współmyślenia, choćby nawet wynikały one z błędu. Najsilniejszy oręż filozofa-materialisty: bezkompromisowy racjonalizm, nie jest dzisiaj orężem pisarza 1.

Pojawienie się „Demona Literatury”, powiada krytyk, oznacza nie tylko wzbogacenie form wypowiedzi, ale zasadnicze przesunięcia emocjonalne i intelektualne, które nie mogły pozostać bez wpływu na cały system myślowy. Przeciwstawienie filozofa racjonalisty pisarzowi – człowiekowi emocji możemy uznać za
cokolwiek stereotypowe, jednak hipoteza aktywnej ingerencji „Demona Literatury”, czy też – jeśli odrzucimy tę metaforę i zawarty w niej akt hipostazowania literatury – aktywnej roli literackości, ma pewne uzasadnienie, zwłaszcza gdy dodamy, że Kołakowski był do niedawna myślicielem partyjnym, a literatura poja-

1
S. G r o c h o w i a k (Kuszenie bezbożnika. W zb.: Proza, poezja 1965. Wybór szkiców i recenzji. Wybór, układ, wstęp Z. M a c u ż a n k a. Warszawa 1966, s. 115) rozumie racjonalizm,
oczywiście, potocznie, a nie na gruncie pojęć samego Kołakowskiego, nie uwzględnia zatem relacji:
racjonalizm – radykalny racjonalizm, zarysowanej przez filozofa.
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wiła się wraz z początkiem procesu wyłamywania się z dotychczasowej roli
i pozostawała w ścisłym związku z ewolucją myśli filozoficznej 2.
Większa część dorobku literackiego Kołakowskiego przypadła na lata 1956–
1965, a więc na wspomniany przejściowy okres w jego rozwoju filozoficznym 3,
upływający pod znakiem tzw. radykalnego racjonalizmu, powszechniej znanego
jako „filozofia błazna”, i była naturalnym przedłużeniem ówczesnej przewrotnej,
programowo antydogmatycznej postawy filozoficznej 4. Z tego właśnie okresu
pochodzą: 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych (1963), Klucz niebieski, albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze
(1964) 5, Rozmowy z diabłem (1965) oraz krótkie utwory dramatyczne publikowane w czasopismach (a zebrane po latach w Pochwale niekonsekwencji) – Wygnanie
z raju. (Scenariusz filmowy), System księdza Jensena, albo Wejście i wyjście, Żebrak
i ładna dziewczyna, Faust 6. Tę grupę tekstów uzupełnia spora liczba artykułów,
felietonów, pism filozoficznych o rozluźnionych rygorach formalnych, z których
część przejawia cechy literackie. Do tej grupy należą z pewnością: Z obywatelem
urzędnikiem rozmowa, Poezja filozoficzna Stanisława Jachowicza, Pochwała niepunktualności 7. Teksty te, naznaczone przewrotnym humorem, noszą niejednokrotnie wyraźne znamiona parodii i autoparodii, bywają ironiczną grą z dyskursem
naukowym. Tak np. Poezja filozoficzna Stanisława Jachowicza to odczytanie
wierszyka Chory kotek jako autentycznego dramatu o alienacji „w jej wymiarach
ostatecznych, w jej niedającym się pokonać automatyzmie, który w niepokojącej
tożsamości jednoczy w sobie samoistność podmiotu i obcość przedmiotu...” 8 etc.
Jest to zatem parodia o cechach ludycznych, a zarazem niejako instruktażowy
model nadużycia interpretacyjnego, służący ironicznej krytyce nadmiernych roszczeń dyskursu i hermetycznego języka humanistyki.
Z pewnością to nie przypadek, że aktywność literacka ma miejsce właśnie
Przypomnijmy, że Kołakowski zaczął się wyłamywać z oficjalnego kursu partyjnego od
1956 r. i w ciągu dziesięciolecia przeszedł drogę od rewizjonistycznego marksizmu do postawy
jawnie polemicznej wobec tej filozofii. W roku 1966 wyrzucony z partii, miał rosnące problemy
z publikowaniem, a w r. 1968 został zmuszony do emigracji.
3
Panuje powszechna zgoda co do takiej właśnie periodyzacji myśli Kołakowskiego, bez
względu na przyjęte kategorie podziału. Zazwyczaj bierze się pod uwagę stosunek do religii z jednej
i racjonalizmu z drugiej strony. Zob. M. M i c h a l s k i, Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga,
Tischner. Gdańsk 2010, s. 22, 28.
4
Tego samego zdania jest M i c h a l s k i (op. cit., s. 24).
5
Pierwotnie drukowane w „Nowej Kulturze” w r. 1957 (nry 5–17).
6
Ten ostatni zachował się wśród papierów L. K o ł a k o w s k i e g o pozostawionych w Warszawie. Powstał w r. 1964, pierwodruk: „Puls” 1987, nr 35. Wydano go w tomie 3 jego Pochwały
niekonsekwencji (Londyn 1989) wraz z innymi wymienionymi tu utworami dramatycznymi, których
pierwodruki to odpowiednio: „Dialog” 1961, nr 6; „Dialog” 1965, nr 6; „Dialog” 1965, nr 11. 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych wydano w 1963. Opowieści z Klucza niebieskiego –
publikowane były w „Nowej Kulturze” w 1957, a jako zbiór w 1964; Rozmowy z diabłem pojawiały się w „Twórczości” od 1961, wydanie książkowe w 1965. W roku 1966 powstała też bajka dla
dzieci Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?, wydrukowana dopiero 20 lat później
przez Oficynę Literacką (Kraków 1986).
7
Pierwszy tekst publikowany był pod pseudonimem Rdest Pinokio. Wszystkie przedrukowane zostały w tomie 3 Pochwały niekonsekwencji.
8
L. K o ł a k o w s k i, Poezja filozoficzna Stanisława Jachowicza. W: Pochwała niekonsekwencji. T. 3, s. 104.
2
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w tym okresie twórczości Kołakowskiego, gdy zerwał on z dogmatycznym marksizmem, a jeszcze nie zajął pozycji konserwatywnego obrońcy wartości absolutnych 9. Sformułowany przez niego w owym czasie program domagał się niejako
dopełnienia w literaturze; była ona formą wyrazu właściwą dla filozofii błazna –
niedogmatyczną, bliską konkretu i codzienności, otwartą, zwłaszcza na doświadczenie jednostkowe, a przy tym uchylającą się od zagrożeń racjonalnego dyskursu
filozofii, które w tym czasie zajmowały Kołakowskiego 10.
Po roku 1965 sporadycznie powstają drobne utwory literackie, zazwyczaj
o charakterze okazjonalnym, parodystycznym lub ściśle filozoficznym (jak Cztery
bajki o identyczności) 11. Porzucenie literatury można wyjaśniać znudzeniem (na
co wskazywał sam autor), emigracją i koniecznością pisania w obcych językach
lub po prostu koncentracją na dziełach filozoficznych – akademickich i popularyzatorskich. Można też przyjąć, za Maciejem Michalskim, że przyczyną odejścia
od literatury było ostateczne uznanie arbitralności paradygmatu racjonalistycznego i względności języka nauki (około 1966 roku): przekraczanie granic dyskursów
nie jest już konieczne, skoro nie ma między nimi istotnej różnicy 12. Niemniej
wydaje się, że zanik nurtu literackiego po roku 1965 stanowi dowód na to, iż twórczość owa wiązała się ściśle z radykalnym racjonalizmem.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że nieprzeciętne walory literackie i znakomite wyczucie stylu charakteryzują również teksty fachowe Kołakowskiego 13.
Najważniejsze ich cechy to m.in. kunsztowne, nieraz parodystyczne, stylizacje
9
Poglądy autora Klucza niebieskiego podlegały rozwojowi na przestrzeni lat. Nacechowana
sceptycyzmem, prowokacyjna „filozofia błazna” stopniowo ustępowała miejsca przekonaniu, że
zadaniem i warunkiem filozofii jest poszukiwanie prawdy nieuwarunkowanej i obrona trwałych
wartości przed powszechnym poczuciem względności. Tę ewolucję podsumowuje A. S k r e n d o
(Anty-Kołakowski. „Teksty Drugie” 2001, nr 1) w tekście pisanym niejako z perspektywy dawnych,
„błazeńskich” poglądów i wystylizowanym językowo na utwór autora Obecności mitu: „Dawniej
Kołakowski wyznawcą filozofii błazna siebie mianował, przeciw kapłanom występował, etykę bez
kodeksu głosił, prawa do niekonsekwencji bronił, niepewnością się cieszył i ją afirmował, ze współczesną filozofią dyskutował i szukał w niej natchnienia. Dziś do kapłanów przystąpił, apologię norm
wygłasza [...], konsekwencji się domaga [...], nie upomina się o nieoczywistości, lecz zdrowego
rozsądku przed filozoficzną podejrzliwością broni...” (s. 62–63) . Jednak, według Skrendy, Kołakowski z Anty-Kołakowskim nieuniknionym węzłem spojony pozostaje. Relacja między oponentami,
jak ją autor cytowanego artykułu przedstawia, jest nie tylko analogiczna do relacji między kapłanem
a błaznem, ale też przywołuje nieusuwalny związek między człowiekiem a jego sobowtórem-negatywem z bajki Kołakowskiego Garby.
10
Zob. na ten temat opinię M i c h a l s k i e g o (op. cit., s. 24).
11
Są to m.in. następujące utwory L. K o ł a k o w s k i e g o: Lament krześcijanina nad zepsuciem
doczesnym z 1973 roku („Napis” seria 4 á2000ñ); Cztery bajki o identyczności („Zapis” 1978, nr 8),
dołączane do kolejnych wydań bajek lailońskich; Legenda o cesarzu Kennedym („Zeszyty Literackie”
1986, nr 18) i Ogólna teoria nie-uprawiania ogrodu („Zeszyty Literackie” 1986, nr 15) – obie przedrukowane w wydaniu bajek lailońskich z 1998 roku); Moje życie ze szczególnym uwzględnieniem
szalonego wręcz powodzenia u kobiet (pierwodruk: „Puls” nr 4/5 á1978/79ñ; przedruk w Pochwale
niekonsekwencji); Gadka o dwóch Miłoszach oraz Markuszewski i krasnoludki. Opera w dwóch
aktach pod batutą Góralczyk Zofii (w: Wśród znajomych: o różnych ludziach mądrych, zacnych,
interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali. Wybór i posł. Z. M e n t z e l. Kraków 2004); Pewien
atleta z miasta Krakau („Gazeta Wyborcza” 2007, nr 246).
12
M. M i c h a l s k i, Podmiot między dyskursami. Zmagania z racjonalizmem w twórczości
Kołakowskiego i Lema. W zb.: Logos i mythos w kulturze XX wieku. Red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, M. Brzóstowicz-Klajn. Poznań 2003.
13
Przedstawiona tu charakterystyka stylu autora Obecności mitu opiera się na ustaleniach
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i archaizacje (składniowe i leksykalne); wyjątkowo często stosowana inwersja 14;
rozbudowane, wielokrotnie złożone zdania; współistnienie kolokwializmów z żargonem specjalistycznym; konstrukcje zaprzeczone. Niezwykle istotnym składnikiem tego pisarstwa jest ironia, często kilkupiętrowa, a przy tym wielofunkcyjna.
Odgrywa rolę ludyczną, uatrakcyjnia wywód, wprowadza niejednoznaczność,
osłabia siłę moralizowania, a wzmaga – perswazji. Stanowi część strategii tekstowej polegającej na tworzeniu kontrapunktów, dysonansów i kontrastów, wprowadzaniu wielogłosowości i zacieraniu jednoznaczności wypowiedzi. Kołakowski
chętnie stosuje też mowę pozornie zależną, mnożąc punkty widzenia i tworząc
złożoną, pulsującą, zmienną perspektywę. Dążenie do pogłębienia dialogiczności
widoczne jest także w formach stylizowanych na żywą mowę. Na styl autora
Obecności mitu wpływają również cechy jego sposobu myślenia: posługiwanie się
analogiami, dążenie do syntezy, skłonność do budowania skrajnych opozycji i alternatyw 15. Pisarstwo filozoficzne Kołakowskiego, także późniejsze, współdzieli
niektóre właściwości stylistyczne oraz konstrukcje myślowe charakterystyczne dla
jego utworów literackich.
Ów związek literatury i filozofii ma też swoją drugą stronę: liczne utwory,
także te z lat sześćdziesiątych, pozostają silnie nasycone dyskursywnością, poddane rygorom logiki i wzmożonej spójności wypowiedzi, a ich literackość jest
w znacznej mierze podporządkowana zasadom formalnym charakterystycznym
dla języka filozofii 16. Ta dyskursywność cechuje Rozmowy z diabłem, część tekstów
z tomu Klucz niebieski oraz dramaty. Niektóre z wymienionych utworów to niemalże beletrystyczne ilustracje eseistyki filozoficznej Kołakowskiego, podporządkowane wyraźnej tezie, a w każdym razie teoretycznemu konceptowi 17. Tok myślenia dominuje tu nad obrazowaniem, fabułą, metaforą. Pewne dzieła są parafilozoficznym wywodem (co prawda, bardzo przewrotnym), ubranym w kształt literackiego monologu. Bywa, że ledwie zaaranżowana literackość stopniowo osuwa się w czystą dyskursywność, jak np. w Stenogramie z metafizycznej konferencji
prasowej Demona w Warszawie dnia 20 grudnia 1963 18. Forma monologu wypoM i c h a l s k i e g o, który wnikliwie zanalizował to zagadnienie w pracy Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner.
14
J. M i o d e k (Inwersja – charakterystyczna cecha idiolektu Leszka Kołakowskiego. „Orbis
Linguarum” t. 25 á2004ñ), omawiając funkcje archaizmów Kołakowskiego, wskazał m.in. na dysautomatyzację stylistyczną, znaczenie rytmiczno-intonacyjne, uwydatnianie wartości semantycznej,
emocjonalnej i logicznej wyrazów końcowych.
15
Zob. M i c h a l s k i, Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner, s. 62, 81, 177, 181,
207, 214, 245–247.
16
Filozoficzny dyskurs akademicki, będący odmianą dyskursu naukowego, charakteryzuje się
m.in. dążeniem do obiektywizmu, dominacją funkcji poznawczej języka i asercji w zakresie modalności zdań, daleko idącą intertekstualnością, wysokim stopniem spójności przekazu, terminologią
specjalistyczną (zob. S. G a j d a, Współczesny polski dyskurs naukowy. W zb.: Dyskurs naukowy
– tradycja i zmiana. Red. ... Opole 1999).
17
Zob. m.in.: A. M e n c w e l, Leszek Kołakowski: dzieło w cieniu. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 3/4, s. 204. – A. B o r o w i c z, Filozoficzne wątki opowieści biblijnych i rozmów
z diabłem Leszka Kołakowskiego. „Tytuł” 1998, nr 2, s. 81–82, 89.
18
W Rozmowach z diabłem Kołakowski sięga po znane wątki historyczne lub mitologiczne.
Panuje tu znaczna różnorodność gatunkowa i stylistyczna (kazanie, modlitwa, poemat, stenogram
z konferencji) oraz wielość perspektyw narracyjnych (zob. M i c h a l s k i, Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner, s. 133). Również w Kluczu niebieskim znajdziemy szeroki zakres form
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wiedzianego i nieznaczna fabularyzacja nadają temu tekstowi znamiona literackie,
w istocie jednak pod względem frazeologii i składni różni się on tylko w niewielkim stopniu od ówczesnych prac filozoficznych autora. Z kolei pisane wtedy
dramaty, takie jak System księdza Jensena czy Żebrak i ładna dziewczyna – to
parabole, z dającym się jednoznacznie zdekodować odniesieniem i z tezą, którą
można bez trudu przełożyć na język teoretyczny. Mówiąc metaforycznie, słowo
nie zawsze staje się tu literackim ciałem.
Michalski, porządkując strategie filozofowania w prozie współczesnej przy
użyciu trzech kategorii (dyskurs, apokryf, parabola), zalicza Rozmowy z diabłem
i Opowieści biblijne do apokryfów, choć zastrzega, że mamy tu często do czynienia z pograniczem strategii apokryficznej i dyskursywnej. Część Opowieści biblijnych Kołakowskiego, zgodnie z analizą Michalskiego, uzupełnia biblijny przekaz
o nową, apokryficzną wersję wydarzeń; rozwija tekst źródłowy w planie fabularnym
(Balaam, czyli problem winy obiektywnej), inne opowieści pozbawione są aspektu
narracyjnego, zarysu fabuły, kreacji świata przedstawionego i tworzą czysto dyskursywny komentarz bądź reinterpretację biblijnej historii (Bóg, czyli Sprzeczność
między motywem i skutkami czynów, Bóg, czyli względność miłosierdzia). Również
monologi z Rozmów z diabłem to, zdaniem Michalskiego, apokryfy (monolog
Lutra, modlitwa Heloizy, ale też i wyjątkowo dyskursywne Wielkie kazanie księdza
Bernarda oraz Stenogram z metafizycznej konferencji prasowej Demona) 19.
Między dyskursem a groteską
Rola groteski w twórczości Kołakowskiego nie doczekała się zainteresowania
badaczy 20. Tymczasem problem wydaje się godny uwagi – szczególnie na tle ówczesnych esejów autora, w relacji do „filozofii błazna”, która wykazuje niezaprzeczalne zbieżności ze światopoglądem groteski. Najjaskrawiej dochodzi ona do
głosu w bajkach lailońskich; w przypadku Rozmów z diabłem i Opowieści biblijnych
jest ograniczona przez dominację dyskursywności nad literackością (nieznaczna
wypowiedzi: od komentarza, przez interpretacje tekstów objawionych, po apokryficzne dopełnienie
starotestamentowych historii i fabularyzację biblijnego przekazu (zob. M i c h a l s k i, ibidem).
19
M. M i c h a l s k i (Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. Gdańsk 2002, s. 177) zalicza je do apokryfów ze względu na występowanie mistyfikacji i odniesienie do (szeroko rozumianego) kanonu – kulturowego i filozoficznego, który zostaje poddany
reinterpretacji.
20
Na związki bajek Kołakowskiego z groteską wskazuje cytowany artykuł B o r o w i c z oraz
książka Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner M i c h a l s k i e g o (s. 161), a także
krótka wzmianka w haśle Groteska, groteskowość autorstwa W. B o l e c k i e g o w Słowniku literatury polskiej XX wieku (Red. A. Brodzka. Wrocław 1973, s. 360); nigdzie jednak nie znajdziemy
bliższej analizy bajek pod kątem groteskowości. B o r o w i c z (op. cit.) trafnie wskazuje na paralele między powiastkami Kołakowskiego a powstającymi w tym okresie dziełami S. Mrożka, „tworzącego wówczas umowne, scholastyczne niejako sztuki, posługujące się groteską i czarnym bądź
abstrakcyjnym humorem” (s. 81). Omówienia utworów Kołakowskiego z lat sześćdziesiątych są
krótkie i zdawkowe, a proponowane odczytania wydają się dziś chybione, upraszczające lub na tyle
ogólne, że nieznaczące. Większość recenzentów odwoływała się do kontekstu jego ówczesnych pism
filozoficznych, co jednak dodatkowo komplikowało interpretację. Z perspektywy półwiecza tamta
myśl filozoficzna Kołakowskiego jest dużo bardziej czytelna, a same bajki obecnie o wiele łatwiej
powiązać z ewolucją poglądów ich autora niż w latach 1963–1965.
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rola fabuły i kreacji świata przedstawionego, rygor logiczny, niska organizacja
formalna wypowiedzi, obrazowość zmniejszona na rzecz wywodu) 21. W Rozmowach z diabłem elementy groteski znajdziemy głównie w opowiadaniu Demon
i płeć, wystylizowanym na XVII-wieczną polszczyznę, operującym komicznym
anachronizmem i perspektywą narratora naiwnego. Wyraźniejsze ślady tej konwencji noszą niektóre z Opowieści biblijnych. Efekt groteski opiera się tu m.in. na
silnej antropomorfizacji Boga i pomniejszającym – „bluźnierczym” – dystansie
w stosunku do tekstów religijnych; na nieadekwatności komentarza filozoficznego
wobec opisywanego przedmiotu; wreszcie na napięciu hermeneutycznym między
tekstem świętym i tradycyjną jego wykładnią a racjonalną reinterpretacją. Innymi
słowy, groteska powstaje z „nieadekwatnej”, na swój sposób „anachronicznej”
lektury i ze zderzenia kanonicznych historii z dyskursem potocznym i naukowym.
Rodzi to przewrotny, piętrowo ironiczny efekt, który godzi nie tylko w Biblię i jej
tradycyjne odczytania, ale również w dyskurs racjonalistyczny. Przede wszystkim
jednak jest to przewrotna, a zarazem zupełnie poważna, analiza splątanych motywacji ludzkich zachowań i ich nieprzewidywalnych skutków.
W związku ze wspomnianą obniżoną literackością i dominacją dyskursywności można postrzegać twórczość literacką Leszka Kołakowskiego jako swego rodzaju laboratorium myśli, miejsce konfrontacji idei: zabiegi literackie przyczyniają się do komplikowania semantyki wypowiedzi i zawieszenia asercji, ale służą też
testowaniu intuicji i hipotez filozoficznych. Niemniej jednak idee pojawiające się
w dziełach literackich przybierają każdorazowo jednostkowy wymiar, przypisane
zostają postaciom w konkretnych sytuacjach, zyskując w ten sposób aspekt praktyczny, egzystencjalny. Ponadto dyskursywność znajduje częściowe usprawiedliwienie w jedności formy i treści: wszak teksty te w znacznej mierze dotyczą
właśnie potęgi dyskursu, mechaniki procesów myślowych. Tak np. stosunkowo
najbardziej literacki (obok Apologii Orfeusza, śpiewaka i błazna, rodem z Tracji,
syna królewskiego) utwór z Rozmów z diabłem – Wielkie kazanie księdza Bernarda – odsłania właśnie przewrotną moc języka, proces generowania znaczeń, które
zyskują „sens” tylko dzięki językowej machinie nadającej im spójność. Zarazem
w esejach i dziełach filozoficznych z tego czasu zachodzi proces niejako równoległy: widoczne jest przesunięcie punktu ciężkości „z systemu na osobę, z opisu na
ekspresję, z poznania na wyobraźnię”, przesunięcie, które faworyzowało literaturę, a także literacką filozofię 22, a szerzej – właściwy literaturze typ percepcji i interpretacji rzeczywistości.
Najbardziej śmiałym literackim przedsięwzięciem Kołakowskiego wydaje się
13 bajek z królestwa Lailonii. Stosunkowo dużą rolę odgrywają w nich fabuła,
metaforyka i konstrukcje paraboliczne 23. Przyjrzyjmy się bliżej właśnie powiastkom
lailońskim, jako że cechuje je największa autonomia wobec filozoficznej części
pisarstwa Kołakowskiego. Co prawda, także w bajkach doszukać się możemy
wyraźnych konceptów teoretycznych organizujących fabuły i sprowadzić je, jak

21
Dyskursywność rozumiem tu przede wszystkim jako przeciwieństwo wypowiedzi literackiej
i dominację rygoru logicznego nad elementami obrazowymi i ekspresywnymi.
22
M e n c w e l, op. cit., s. 204.
23
M i c h a l s k i zalicza bajki lailońskie właśnie do parabolicznej strategii filozofowania.
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czynili niektórzy krytycy, do kilku wyrazistych morałów 24, jednak zabieg taki
miałby charakter redukcyjny. Bajki zasługują na bliższą uwagę, szczególnie że nie
doczekały się dotąd pełniejszego omówienia, a tylko kilku krótkich i zdawkowych
recenzji. Ponadto – co dla nas ma znaczenie kluczowe – w tym właśnie cyklu
najsilniej doszły do głosu, szczątkowo występujące także w pozostałych utworach,
groteskowe środki wyrazu, takie jak: deformacje postaci (cielesne i psychologiczne) oraz ograniczenie ich do funkcji marionetek, motyw metamorfozy, parodia,
hiperbola, absurd, czarny humor, a także: łączenie wykluczających się porządków
motywacyjnych, zderzanie sprzeczności (kontrastowanie nastrojów, jakości, etc.),
uniezwyklenie.
Kultura jako źródło zdumienia
13, a właściwie 14 bajek 25, spiętych swobodną „lailońską” ramą (w opowiadaniu wstępnym pt. Jak szukaliśmy Lailonii), pozostaje ze sobą w luźnym jedynie
związku: różne są postaci, realia świata przedstawionego, konstrukcje fabularne.
Tym, co je łączy, nie są wyznaczniki treściowe czy formalne, ale wspólne wątki
antropologiczne i jednorodne, spójne spojrzenie na człowieka i kulturę.
„Bajkowa” niezwykłość tych opowiadań w znacznej mierze kształtowana jest
przez swobodnie kreowane elementy świata przedstawionego, naznaczone (pozorną) „egzotyką”. Oto np. z Opowiadania o zabawkach dla dzieci dowiemy się
o wymianie handlowej między Lailonią a Babilonem, której przedmiotem są różne nieprzydatne – i dlatego uznawane za drogocenne – towary (m.in. ochraniacze
na widelce do jedzenia mięsa bażantów, grzebienie do czesania wielbłądów). Poznamy też niezwykłe imiona lailońskie: pewien stary kupiec ma przezwisko „Pigu”
z uwagi na „duży zakrzywiony nos z czterema kropkami – żółtą, czerwoną, pomarańczową i czarną, z koniuszkiem lekko zwisającym ku dołowi i upodobniającym
właściciela nieco do jastrzębia” (B 24) 26; taki nos w języku starolailońskim określany jest „Pigu”. Z kolei córka kupca nosi imię „Memi”, co oznacza: „jeździć
brawurowo na małym różowym słoniu bez ucha, potrząsając zarazem chorągiewką bladoniebieską z jedwabnej wstążki i kręcąc młynka palcami krwiście polakierowanymi” (B 25) 27. A to właśnie ulubione zajęcie młodej Memi. Dowiemy się,
że najpopularniejszą rozrywką w Lailonii jest dziurawienie globusów, a rumianek
wyrasta tam do rozmiarów ogromnego drzewa, dochodzącego do 6 poninów wysokości, ponin zaś to miara długości, wynosząca mniej więcej tyle co wielkość
Zob. B. C z e s z k o, Igraszki filozofa. „Kultura” 1963, nr 15, s. 8. Takie odczytanie zawodzi
w odniesieniu do większości powiastek Kołakowskiego; wypada zgodzić się z A. K i s t e r (Bezsenność wywołana bajką. „Kresy” 1992, nr 9/10, s. 228), która zwracała uwagę na brak prostych
pouczeń i daleko posuniętą niejednoznaczność bajek.
25
Bajka 14 – Wielki głód – zatrzymana przez cenzurę, jest dołączana do współczesnych wznowień zbiorku.
26
Skrótem B oznaczam cytaty z wydania: L. K o ł a k o w s k i, 13 bajek z królestwa Lailonii
dla dużych i małych oraz inne bajki. Warszawa 1998. Poza tym w artykule pojawia się skrót NR =
L. K o ł a k o w s k i, Nieracjonalność racjonalizmu. W: Pochwała niekonsekwencji, t. 2. Liczby po
skrótach wskazują numery stronic.
27
Objaśnienia imion są tu, oczywiście, groteskowym przejaskrawieniem etymologii niezwykle
brzmiących dla europejskiego ucha; egzotycznych i mitycznych czy biblijnych, w których jedna
sylaba zawierać może długie i złożone treści.
24
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rogów 4-letniego daniela (B 25). Poznamy też niezwykłe zawody Lailończyków,
którzy bywają wyjmowaczami kwiatów z wazonów, czesaczami jamników czy
producentami małych kauczukowych kulek, które służą za oznakę zamożności
(ustalono bowiem dla ułatwienia, że zamiast kupować wiele niepotrzebnych rzeczy,
bogacze będą gromadzili kauczukowe kulki – B 48).
Swoboda i umowność w kreowaniu tego rodzaju detali rodzajowych, pretekstowość fabuł i ich swoisty instrumentalizm są tu ewidentne. Wyszukane obyczaje
Lailończyków dają się bez trudu zdekodować jako parodie naszych zachowań
kulturowych. Dorosły odbiorca bez trudu rozpozna egzotyczny kostium i odniesienie bajek do własnej rzeczywistości 28. Rzekoma egzotyka jest tu bowiem nośnikiem uniwersalności znaczeń, a same bajki są parabolicznymi przypowieściami
na temat naszego świata, nawet jeśli referencja opisywanych sytuacji bywa niejednoznaczna. Uniwersalność poruszanych problemów i motywów ludzkich działań
to w bajkach Kołakowskiego miejsce „przejścia” między dwoma poziomami paraboli (literalnym i metaforycznym); pozwala na odczytanie treści bajki w kontekście znanej nam rzeczywistości 29. Otwierające zbiór opowiadanie Jak szukaliśmy
Lailonii, mówiące o tym, że Lailonii nie sposób znaleźć na mapie i że nie leży ona
w żadnej stronie świata, stanowi paraboliczne wyjaśnienie tej sytuacji.
Te ironiczne przekształcenia i wyolbrzymienia zjawisk znanych nam z codziennego życia nie służą wszakże – jak w oświeceniowej powiastce filozoficznej
– krytyce naszego porządku kulturowego, nie są pamfletem na niedoskonałości
kultury europejskiej. To nie oburzenie moralne czy gorycz satyry leżą u podłoża
bajek lailońskich, ale zdziwienie i rozbawienie różnorodnością świata oraz wyczucie egzotyki – odkrywanej jednak nie w odległych kulturach, lecz „na własnym
podwórku”. Cudaczność „lailońskich” obyczajów, będąca w istocie skrzywionym
odbiciem naszych własnych, wymusza dystans do kultury jako takiej. Bajki rzekomo „lailońskie” to właściwie bajki „o Lailonii”, tzn. opowiadane są z perspektywy na poły zewnętrznej; z punktu widzenia, który łączy znajomość opisywanych
spraw i utożsamienie z nimi – z dystansem. Stanowią one pod tym względem część
strategii poznawczej, którą Kołakowski stosuje w całej swojej twórczości.
Sposób, w jaki Leszek Kołakowski pisze o cywilizacji europejskiej, czyni zeń w pewnym
sensie antropologa społecznego, dla którego przedmiotem badań jest w ł a s n a cywilizacja.
[...] Identyfikacja i dystansowanie się – to dwa podstawowe składniki strategii poznawczej
autora Obecności mitu wobec kultury własnej – kultury europejskiej. Składniki te [...] konstytuują również „rdzeń epistemologiczny” wszelkiego poznania antropologicznego 30.
„wykorzenienie się” umożliwić ma dystans, obiektywizację i pozycję zewnętrznego obserwatora w stosunku do „samego siebie” 31.

Tego rodzaju oscylacja między dystansem a zbliżeniem, między utożsamieniem
a obcością, strategią outsidera i insidera wyrasta z przekonania, że „nie istnieje
Zob. J. S z a c k i, Lailonia znajoma. „Nowe Książki” 1963, nr 20, s. 999–1000.
O miejscach „otwarcia” – wyjścia w stronę rzeczywistości – we współczesnej paraboli filozoficznej pisze M i c h a l s k i (Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej, s. 120).
30
M. F l i s, Kołakowski jako antropolog społeczny à rebours. „Studia Socjologiczne” 1992,
z. 1/2, s. 229.
31
M. F l i s, Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej. Kraków 1994. Wyd. 2, rozszerz.,
s. 19.
28
29
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w poznaniu odległość idealnie adekwatna do przedmiotu, ideałem jest tylko stała
konfrontacja wizerunków oglądanych z różnych odległości” 32.
Groteska stanowi jedno z literackich narzędzi umożliwiających operowanie
zmiennym dystansem wobec przedstawianej/kreowanej rzeczywistości. Znaczna
część groteski modernistycznej operuje efektem wyobcowania tak, jak opisał to
Wolfgang Kayser – ukazuje znany nam świat, który nagle ulega alienacji. Tym też
różni się groteska od baśni czy fantastyki, gdzie obcość i niezwykłość jest od początku założona i obejmuje całość świata przedstawionego. W bajkach Kołakowskiego mamy do czynienia z nieco innym przypadkiem: pozornie fantastyczna
rzeczywistość bez trudu zostaje zdekodowana w odniesieniu do świata, który zna
odbiorca. Ostatecznie więc – choć rekonstrukcja referencji do realności przebiega
niejako w odwrotnym kierunku – bajki wykorzystują groteskową strategię uniezwyklenia. Pokazują to, co znane, jako obce; odsłaniają cudaczność, nieoczywistość
przedstawianych zjawisk oraz względność ludzkich działań, zajęć i pragnień, odwołując się do zabiegów takich, jak wyolbrzymienie, absurdalizacja, egzotyzacja,
ironia, komiczne zanegowanie, parodystyczne przekształcenie, demonizacja i trywializacja 33.
W literaturze naznaczonej groteską wyobcowanie prowadzi często do sugestii
powszechnej bezsensowności, absurdu ludzkiej rzeczywistości. Powiastki Kołakowskiego nie generują jednak takiego efektu, nie pozbawiają sensu opisywanych
zjawisk; raczej ukazują je jako „neutralne”, podatne na ludzkie akty tworzenia,
zmiany i negacji znaczeń. I tak chyba można ująć najważniejsze „przesłanie” bajek:
to ludzie nadają sens swoim działaniom, kreują własne potrzeby i je zaspokajają;
ludzie wymyślają kształt własnego świata, po czym żyją – i umierają – dla spraw,
które uznają za istotne, poważne, godne szacunku, niezbędne do egzystencji 34.
W udziwniającym świetle opowiadań Kołakowskiego kultura „lailońska”, czyli
kultura w ogóle – rozumiana jako całość ludzkiej aktywności w świecie – jawi się
jako system arbitralnych pomysłów na życie, zdumiewających interpretacji rzeczywistości, wymyślnych pragnień i fantazji. Ludzkie potrzeby i obsesyjne zachowania, nie ugruntowane w niczym poza sobą, odsłaniają tu swoje kulturowe – a więc
ludzkie, arcyludzkie oblicze.
Czy jest to wanitatywny obraz wielkiej krzątaniny, pod wnikliwym spojrzeniem
obnażającej wewnętrzną pustkę; obraz uniwersalnego absurdu, w którym zanurzone są małe, śmieszne ludziki? Pogodna tonacja bajek, śmiech, którym są one
podszyte, pomniejszająca perspektywa każą odrzucić tego rodzaju lekturę. Występujący tu dystans to nie dystans przerażenia, ale zdziwienia. Działania, zachowania
L. K o ł a k o w s k i, Świadomość religijna i więź kościelna. Warszawa 1965, s. 554.
Tę strategię stosuje K o ł a k o w s k i jeszcze dobitniej w późniejszej Legendzie o cesarzu
Kennedym: nowej dyskusji antropologicznej (1986), będącej parodią studium historyczno-antropologicznego. Nasze stulecie ukazane zostaje w nim z dalekiej perspektywy czasowej („po wielkiej
wojnie”) jako przedmiot przyszłego sporu naukowego, który opiera się na nielicznych śladach materialnych (kilka całkowicie przypadkowych, komicznie zestawionych druków – od instrukcji brydża,
przez książkę telefoniczną, po XVII-wieczną rozprawę o sztuce). Autor znakomicie operuje tu
efektem uniezwyklenia – każe nam spojrzeć na naszą kulturę z dystansu, wyrywając nas z naszej
własnej perspektywy i dekontekstualizując zjawiska uznane za oczywiste.
34
W antropologii filozoficznej Kołakowskiego człowiek nie jest określony przez stałe dążenia
i potrzeby, ale przez ich zmienność; rozwój kultury polega m.in. na stopniowym rozroście oraz autonomizacji pewnych potrzeb, wcześniej będących jedynie środkami do realizacji potrzeb innych.
32
33
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i zwyczaje przedstawianych postaci nie stanowią alegorycznych analogii do zjawisk
rzeczywistych; ich absurdalność służy uniwersalizacji ukazanych problemów.
Funkcją miniaturyzującej perspektywy nie jest wartościowanie, ale pokazanie, że
żadne z zachowań, żaden pomysł na życie czy wzorzec kulturowy nie może rościć
sobie pretensji do wyższego uzasadnienia, do uniwersalnej ważności i prawdy
ostatecznej. Bajki lailońskie są zatem opowieścią o wielkiej względności, o kulturze jako domenie zachowań arbitralnych, dla których ludzie dopiero wtórnie poszukują uzasadnienia. Świat jawi się tu – jak w bajce o kupcu Pigu i jego córce
Memi – jako podziurawiony „globus naturalnej wielkości”, ogromna zabawka dla
dzieci, na której ludzie testują swe wymyślne sposoby na życie.
Fasady i wnętrza, czyli kłopoty z tożsamością
Bohaterowie lailońskich opowieści to typowe dla bajki filozoficznej postaci
naszkicowane grubą kreską, jednowymiarowe figurki. Łączy je kilka cech wspólnych, na których bazie można rekonstruować antropologiczną wymowę bajek
Kołakowskiego. Jednym z rysów szczególnych tych postaci jest wyraźny dualizm
wnętrza i zewnętrza. Część ich tożsamości daje się wydzielić jako swoista „fasada”,
która może być nazwana ich rolą społeczną i zestawem atrybutów koniecznych do
jej odgrywania. Oto np. bohater jednej z bajek, Gyom, aby więcej zarabiać, postanawia „zostać starszym panem”. W tym celu zapuszcza brodę i wąsy, przywdziewa
melonik, okulary oraz kalosze i dzięki temu zdobywa upragnioną posadę – wyjmowacza kwiatów z wazonów. Ale gdy przypadkowo, wskutek kradzieży, traci
swoje przebranie (wszystkie atrybuty starszego pana), zaczyna się pasmo kłopotów
ze społecznym uznaniem jego tożsamości, które doprowadzają go ostatecznie do
ruiny. Inna postać, Nino, przechowuje swoją twarz, najpiękniejszą w okolicy,
w specjalnym kuferku, aby uchronić ją przed stopniowym zniszczeniem. Używa
jej coraz mniej, żyje jednak w przekonaniu, że jest – w świadomości innych – właścicielem najpiękniejszej twarzy. W końcu długi zmuszają go do oddania jej w zastaw; a i sam w końcu trafia do więzienia i nigdy nie odzyskuje swego skarbu.
Z kolei kamieniarz Ajio choruje na garb. Z garbu stopniowo wyłania się postać
ludzka – drugi, identyczny Ajio, tyle że zarozumiały, złośliwy i apodyktyczny.
Garb-sobowtór wmawia wszystkim, iż to on jest prawdziwym Ajio, i ostatecznie
– pod wpływem zaaplikowanego sobie lekarstwa – pierwszy Ajio zupełnie zanika,
a garb zajmuje jego miejsce. Następnie przekonuje mieszkańców miasta, że wszyscy są garbami, a nie ludźmi, co skłania ich do przyjmowania lekarstwa, wskutek
czego ustępują pola swoim garbom-sobowtórom 35.
W przywołanych opowiadaniach przejawia się typowy dla groteski dualizm
psycho-cielesny, udosłownione, zmaterializowane wyobrażenie nieciągłości podmiotu. Zabiegi takie, jak autonomizacja i urzeczowienie części ciała, groteskowe
przejaskrawienie w potraktowaniu składników wyglądu zewnętrznego jako wyznaczników tożsamości (atrybuty starszego pana w bajce o Gyomie, piękna twarz
Na podobnej grze logicznej jak Garby zbudowana jest bajka Czerwona łata: część-skaza
(łata) rozrasta się i zajmuje miejsce całości (spodni). Tu jednak zewnętrzny obserwator (nauczyciel)
odmawia uznania jednej wielkiej łaty za spodnie. Wyjściem z sytuacji okazuje się naderwanie
i zacerowanie łaty – a więc niejako negacja negacji, która sprawia, że rzecz na powrót staje się
spodniami.
35
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Nina jako jego „własność”) sprawiają, że uwyraźniona zostaje granica między
sferą cielesną a sferą psyche; sama zaś tożsamość rozłożona zostaje na urzeczowione elementy.
Tradycyjna metaforyka powierzchni i głębi zastosowana do problemów tożsamości i komunikacji nie oznacza jednak, iż bajki lailońskie rozwijają się wokół
konwencjonalnej krytyki tak czy inaczej rozumianej „powierzchowności”. Konstatacja, że bajka o Gyomie jest moralizującą opowieścią o konieczności „bycia
sobą”, czy sprowadzenie bajki o pięknej twarzy do toposu „marnego ciała” i czytanie jej jako historii o ukaranej próżności byłoby z pewnością upraszczające.
Opowieści lailońskie, przewrotne i nie podporządkowane celom moralizatorskim,
dalekie są od retoryki autentyczności czy krytyki konwencji społecznych. Toczy
się tu gra między fasadą a wnętrzem, między wyglądem a wewnętrznym poczuciem
tożsamości, między ciągłością a zmianą 36. Owa gra elementami tożsamości pozostawia otwartym pytanie o nośniki i wyznaczniki podmiotowości, o to, gdzie
kryje się esencja „ja”. W opowiadaniach o Gyomie, o pięknej twarzy, o garbach
tożsamość stanowi przedmiot mediacji podmiotu i otoczenia, próba pełnego zapanowania nad własnym wizerunkiem w oczach innych prowadzi zaś do katastrofy.
Fantazja na temat złożonych związków ciała i tożsamości najdalej zostaje
posunięta w – wyjątkowo enigmatycznej – bajce o garbach. Jest ona zbudowana
na dwóch charakterystycznych dla groteski motywach: autonomizacji części organizmu i udosłownionej, ucieleśnionej wizji przesunięcia ośrodka podmiotowości
poza „ja”. Tożsamość Ajio zostaje właśnie w taki sposób przeniesiona, całkowicie
zawłaszczona przez zdeformowany element jego fizyczności. Udział w tym procesie ma także uznanie społeczne; rozstrzygnięcie o tym, kto jest „prawdziwym Ajio”,
nadchodzi z zewnątrz, ze strony innych. Garby są zatem opowieścią o względności,
o płynności granic między istotą a zjawiskiem, normą a odchyleniem 37.
Również w Opowieści o wielkim wstydzie podmiotowe istnienie okazuje się
warunkowane przez otoczenie. Jej bohater, żołnierz Rio, zawstydziwszy się, że nie
zna koloru oczu swojej ukochanej, zaczyna „zmniejszać się ze wstydu”, a obejmujący go zakaz wstydzenia się i zmniejszania wprawia go w dalszy wstyd, aż ostatecznie Rio maleje do miniaturowych wymiarów. Jego ostateczny zanik jest jednak
konsekwencją zewnętrznej ingerencji – rozkazu wojskowego („Żołnierz Rio jest
skazany na zanik przez zawstydzenie!”, B 96). Bajka ta, wykorzystująca zabieg
realizacji metafory („maleć ze wstydu”) i właściwy cyklowi lailońskiemu mechanizm automatycznego rozwoju wydarzeń, wpisuje się w tradycję groteskowych
narracji o poniżeniu i deprywacji podmiotowości, której przykładami są utwory
Fiodora Dostojewskiego i Franza Kafki. (Przypomnijmy, że Proces kończy się
36
Podobnie w późniejszej Bajce syryjskiej o wróblu i łasiczce sformułowane zostaje pytanie
o to, w jakim stopniu jest się swoim własnym wyglądem: „Może mój wygląd oszukał łasiczkę, ale
ja nie oszukałem łasiczki [...], bo ja nie jestem swoim wyglądem!” – krzyczy wróbel, oskarżony
o nieuczciwe zwycięstwo w zawodach; a zapytany, kto w takim razie jest jego wyglądem, odpowiada, że nikt, wikłając się tym samym w sprzeczność z wcześniejszym zapewnieniem, iż łasiczka została oszukana przez wygląd (zob. B 112).
37
Tę wieloznaczną parabolę można również czytać w odniesieniu do doświadczeń stalinizmu
– jako metaforyczną opowieść o procesie produkowania nowych ludzi, w którym ważną rolę odgrywa zewnętrzna decyzja, rozstrzygająca o tym, co jest istotą człowieczeństwa, a co przypadłością,
którą należy wyleczyć.
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słowami: „było tak, jak gdyby wstyd miał go przeżyć” 38.) Opowieści lailońskie
mają charakter głównie komiczny, jednak w Garbach czy w Opowieści o wielkim
wstydzie dochodzi do głosu również typowe dla groteski zderzenie komizmu i grozy. Tragikomiczny efekt jest tu generowany przez motyw metamorfozy. Gra
z ludzką cielesnością, mimo pomniejszającego dystansu, zachowuje silne oddziaływanie emocjonalne, uderza w nasze poczucie bezpieczeństwa i rodzi efekt niesamowitości.
Obok kwestii podmiotowej autonomii – samodecydowania, istotny jest w przywołanych bajkach problem domknięcia, doprecyzowania tożsamości. Bohaterowie
tacy, jak Gyom czy Nino zdają się szukać stałych punktów oparcia, umożliwiających
samookreślenie i reprezentację wobec innych. Dotyczy to również jeszcze jednej
postaci. Tat, bohater bajki O sławnym człowieku, pragnie zdefiniować swoje miejsce w społeczeństwie dzięki osiągnięciu perfekcji w dowolnej dziedzinie i płynącej stąd sławie, która ma być tyleż źródłem podziwu, ile i jednostkowości, „sobości”, określoności 39. Te poszukiwania, zmierzające ku domknięciu tożsamości
i stabilnemu samookreśleniu się, są kompletnie chybione. Tożsamość okazuje się
– niejako pod wpływem wszczętej przez bohaterów gry – nietrwała, podatna na
nieoczekiwane przewartościowania, trudna do uchwycenia, uwikłana w procesy,
na które sam podmiot nie ma wpływu, zależna od innych. Próba ukonstytuowania
„ja” na jednej, określonej na zawsze jakości – np. w przypadku Tata i Nina – prowadzi do fiksacji i do ciągu kłopotów, a w rezultacie, co zaskakujące, nie do zatrzaśnięcia w zawężonej formule tożsamości, ale do jej zupełnego rozchwiania.
Złapani w międzyludzką siatkę paradoksów, zmuszeni do ciągłego definiowania
się za pomocą zewnętrznych atrybutów, bohaterowie zupełnie tracą grunt dla swej
tożsamości: Tat ostatecznie postanawia zostać najmniej znanym człowiekiem na
świecie – i ślad po nim ginie. Nino, uwięziony, żyje iluzją swego piękna, podczas
gdy jego twarz, przerobiona na piłkę do gry, szybko ulega zniszczeniu. Gyom
naraża się na powszechną nieufność i wypada zarówno z roli młodzieńca, jak
i starszego pana; nie udaje mu się też próba odegrania niemowlęcia; życie Gyoma
staje się męczarnią – pasmem ciągłych, nieskutecznych przemian.
W każdej z bajek fabuła zbudowana jest wokół pewnego konsekwentnie
przeprowadzonego ciągu logicznych aberracji, które skutkują nieszczęściem.
Świadomie czyny i ich nieprzewidziane konsekwencje układają się tu zazwyczaj
w sekwencję wydarzeń zmierzających do katastrofy. Ich bezwzględne następstwo
każe czytać bajki jako opowieści o ograniczeniach wolności: jest ona uwikłana
we wpływ innych, a przede wszystkim w ślepą mechanikę ludzkich działań. Mechanika ta nie tyle implikuje wizję obojętnego losu, co współtworzy groteskowy
F. K a f k a, Proces. Przeł. B. S c h u l z. Kraków 1994, s. 217.
Tat stara się „trwale przypisać sobie prawo do bycia określanym przez formułę: Istnieje takie
coś, które jest najlepsze w robieniu x i to coś robi x celowo i nikt inny nie robi x najlepiej celowo”
(E. R o s i a k, O zabawie logiką w literaturze. „Sztuka i Filozofia” nr 17 á1999ñ). Jedna z prób
zdobycia autodefinicji polega nawet na samookreśleniu siebie jako najmłodszego spośród wszystkich
najstarszych od siebie i najstarszego spośród młodszych od siebie. Jak pisze Rosiak, trudno „zaprzeczyć słuszności takiego opisu wobec kogokolwiek, ale nie wyznacza on jednego desygnatu. Kołakowski wyraźnie i przekornie odwołuje się w ten sposób do teorii deskrypcji indywidualnej Russella, tworząc tym samym na poziomie zdania zrąb autotematyzmu w literaturze bawiącej się logiką”
(s. 73).
38
39
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obraz funkcjonowania ludzkich zbiorowości. To sami ludzie uruchamiają ciągi
zależności, które w efekcie formują ich los, ale też – reorganizują lub niszczą ich
podmiotowość.
Nasze słuszne poglądy na wszystko
Charakterystyczną cechą Lailończyków i mieszkańców krain przyległych jest
niezwykła wprost kłótliwość; spierają się oni bezustannie i mają ze sobą nawzajem
mnóstwo kłopotów. Bohaterowie bajek Jak rozwiązano sprawę długowieczności,
Oburzające dropsy, Opowieść o największej kłótni, Wielki głód (a także późniejszych
Wojny u Lemurów i Bajki syryjskiej o wróblu i łasiczce z Czterech bajek o identyczności) zdają się owładnięci maniakalnym pragnieniem posiadania racji 40. Są
to – ponownie – opowieści o świecie dobrze nam znanym, tu ukrytym pod groteskowymi realiami, które pozwalają, z jednej strony, na uniwersalizację, uogólnienie, tworzenie sytuacji modelowych, z drugiej – na pokazanie znanej nam rzeczywistości w krzywym zwierciadle.
Oburzające dropsy to prosta, moralistyczna historia o wiecznie skłóconym
rodzeństwie, poróżnionym przez swoje rozbieżne indywidualne przyzwyczajenia.
Gia lubił palić poobiednie cygaro, siedząc w fotelu z pióropuszem na głowie, jego
brat Pepi przed śniadaniem polował na kormorany, Kaku łykał obręcze od beczek,
Heja nosiła na plecach dwadzieścia orderów, a Hipa łowiła szympansy na lasso
i grała na loterii. Narrator opowieści stwierdza: „Ludzie mają różne przyzwyczajenia i nie powinno się nad tym wydziwiać. [...] Każdy więc ma, jak z tego widać,
pewne drobne dziwactwa i trzeba wszystkich zostawić w spokoju” (B 79). Jednak
najpierw Gia był przedmiotem ciągłej krytyki i został zmuszony do zrezygnowania
ze swych nawyków, a potem kolejno każde z rodzeństwa stawało się obiektem
potępienia.
W opowiadaniu Jak rozwiązano sprawę długowieczności każdy z siedmiu
uczonych mędrców, wezwanych przez władcę Gorgoli, proponuje własną metodę
na przedłużenie życia, co dzieli społeczeństwo i wywołuje morderczą wojnę domową między zwolennikami różnych (całkowicie absurdalnych) rozwiązań, prowadzącą do zagłady królestwa. Również w Wojnie u Lemurów wyniszczająca
walka wywołana jest – przypominającą filozoficzny spór o powszechniki – kontrowersją o to, czy Lemuria nazywa się Lemurią, bo mieszkają w niej Lemury, czy
też Lemury zwą się Lemurami, bo żyją w Lemurii. Podobne konflikty są wynikiem
rozbieżnych opinii na temat arcykapłana (Wielki głód) czy też w kwestii kierunku
poszukiwania lepszej przyszłości (Opowieść o największej kłótni).
Przeważnie wyjściowe problemy mają charakter teoretyczny czy wręcz czysto
werbalny, a moc sprawczą zyskują dopiero jako źródło konfliktu; walczące strony
zaś zdają się zainteresowane przede wszystkim udowodnieniem swojej racji, a nie
treścią prawd, których bronią. Przekonanie o własnej słuszności i oburzenie na
innych wprawia w ruch swego rodzaju ideologiczne perpetuum mobile:
40
Zob. W. M a c i ą g, Bajki sceptyczne. „Życie Literackie” 1963, nr 44, s. 4. Recenzował on
również Klucz niebieski, dochodząc do wniosku, chyba niezbyt trafnie, że opowieści te mają charakter wolteriański, a ich autor pragnie ujawnić nielogiczność, nierozsądek czy zgoła głupotę mitologii
moralnej zawartej w Biblii (W. M a c i ą g, Za co się szanujemy? „Życie Literackie” 1965, nr 9).
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A kiedy tak krzyczeli, coraz bardziej się podniecali tym krzykiem i coraz większe wzbierało w nich oburzenie, a przez to jeszcze głośniej krzyczeli; a kiedy krzyczeli głośniej, jeszcze
więcej się podniecali i jeszcze większe rosło w nich oburzenie, skutkiem czego znowu donośniej
krzyczeli. [B 83]

Rozpędzoną machinę konfliktu jest w stanie zatrzymać na moment dopiero akt
zbiorowej przemocy lub wykluczenia – wymierzony w kogoś z zewnątrz, przybysza nieuwikłanego w dotychczasowy spór. W przywołanych opowiadaniach pojawia się figura obcego (dawno nie widziana siostra Kiwi w Oburzających dropsach,
„średni Lemur” w bajce o Lemurii), który jest zarazem kozłem ofiarnym. Zbiorowy ostracyzm i kumulacja agresji wszystkich poróżnionych stron na „innym”
przynosi w efekcie chwilowy pokój.
Bajki lailońskie ukazują zatem konflikt wartości równoważnych, a dokładniej:
tak samo apriorycznych i nieuzasadnionych. Nie ewokują jednak obrazu uniwersalnego absurdu, braku wartości istotnych, ale raczej odsłaniają ich względność
i ujawniają sposób, w jaki funkcjonują one w ludzkich zbiorowościach. W świecie
przedstawionym opowiadań liczą się nie racje i ich sens, ale dowodzenie, siła słów
i umiejętność wprawiania w ruch nowych sytuacji przy użyciu języka, a następnie
podtrzymywanie zaistniałego stanu rzeczy i walka o spójność narzuconego porządku. Mamy więc taką oto sekwencję:
subiektywne przekształca się tu w obiektywne, na mocy tego, że zostaje wypowiedziane, pociąga za sobą działanie i przeradza się w rodzaj rytuału do powszechnego stosowania; aż do
wypowiedzenia następnej oceny, kolejnego gestu... 41

Utwory Kołakowskiego ukazują językowe uwikłanie procesów wartościowania i rozumowania w ogóle, rolę języka w kształtowaniu wizji rzeczywistości
i w społecznym negocjowaniu znaczeń. Można to dostrzec nie tylko w bajkach
o Lailonii, ale też – w jeszcze wyższym stopniu – w Rozmowach z diabłem. Szczególnie Wielkie kazanie księdza Bernarda to – jak zauważył Michał Łukasiewicz
– coś więcej niż pastisz: „widać tu, jak z samego mówienia, samego operowania
językiem rodzą się nieodparte argumenty i dowody prawdy” 42.
Sprzeczne, konkurujące wartości są tu względne nie tylko dlatego, że żadna
z nich nie ma statusu racji nadrzędnej, nie nosi znamion bezwzględnej prawdy, ale
też z tego powodu, iż funkcjonują one względem siebie, we wzajemnym uwikłaniu.
Układają się w struktury wyższego rzędu i to właśnie miejsce w strukturze oraz
relacja do pozostałych wartości są tu decydujące. Łukasiewicz trafnie wskazuje,
że w grze toczącej się między kryteriami wszystko zależy od ułożenia elementów:
„decyduje bardziej sąsiedztwo innych części logicznej zabawki, mniej wartość jako
wartość, bo ona często jest tylko nazwą” 43.
K i s t e r, op. cit.
M. Ł u k a s z e w i c z, Bajki różne Leszka Kołakowskiego. „Nowe Książki” 1990, nr 9, s. 11.
To zdecydowanie najciekawsze omówienie tego zbioru, na jakie trafiłem.
43
Ibidem. Również K i s t e r (op. cit.) zauważa, że każda rzecz istnieje tu w relacji do czegoś
i to właśnie te relacje decydują o uporządkowaniu rzeczywistości dostępnej zmysłom. Podobne
wnioski wyciąga z bajek M a c i ą g (Bajki sceptyczne, s. 4): „wartości i pojęcia mają charakter
dialektyczny, zmieniają je warunki i sytuacje, zmienia je czas. [...] racji jest wiele i wszystkie mogą
być słuszne albo niesłuszne, zależnie od punktu widzenia w czasie, przestrzeni, sytuacji społecznej”.
Sam Kołakowski w Obecności mitu pisał, że myślenie ludzkie jest nałogowo „strukturalistyczne”,
tzn., że „zrozumieć cokolwiek potrafimy tylko ze względu na pary opozycyjne, których jakość rozu41
42
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Jeśli zechcemy doszukiwać się w bajkach morału, to znajdziemy tu z pewnością pochwałę tolerancji i pokory, naukę o ludzkiej omylności i nieosiągalności
prawdy absolutnej oraz apologię tej wartości, którą Kołakowski nazywa niekonsekwencją. Niekonsekwencja – jako indywidualna, praktyczna, nie zawsze uświadomiona postawa, jest – w ujęciu filozofa – źródłem tolerancji (w przeciwieństwie
do konsekwencji zupełnej, „identycznej z praktycznym fanatyzmem” 44), „utajoną
świadomością sprzeczności świata”, rezerwą niepewności, permanentnym poczuciem możliwości własnego błędu lub racji przeciwnika 45. Tak pojmowana niekonsekwencja dotyczy nie prawd wyznawanych, których domenę stanowi myśl teoretyczna, ale świata wartości, który nie jest logicznie dwuwartościowy.
W Pochwale niekonsekwencji pisał Kołakowski:
bywają wartości, które się wykluczają wzajemnie, nie przestając być wartościami (nie ma zaś
prawd, które by się wykluczały wzajemnie, nie przestając być prawdami). Jest to prawda,
której banalną oczywistość potwierdza życie codzienne na każdym kroku. Niekonsekwencja
w tym znaczeniu, w jakim o niej mówimy obecnie, jest po prostu o d m o w ą r a z n a z awsze przesądzającego wyboru między jakimikolwiek wartościami
a l t e r n a t y w n i e s i ę w y k l u c z a j ą c y m i 46.

U podstaw takiej pozytywnej waloryzacji niekonsekwencji leży założenie, iż
przeciwieństwa są immanentną częścią świata wartości i nie mogą zostać pogodzone w żadnej harmonizującej syntezie. Kołakowski pokazuje jednocześnie, że
konflikt jest nieusuwalny i, chociaż tragiczny, stanowi napędową siłę naszej kultury; utrzymuje ją bowiem przy życiu nie harmonia, ale ów konflikt wartości 47.
Tak też w 13 bajkach z królestwa Lailonii fabuła, a zatem: działanie, „dzianie się”,
historia, posuwa się do przodu dzięki konfliktom i sprzecznościom (Oburzające
dropsy, Jak rozwiązano sprawę długowieczności, Wielki głód); i jakkolwiek są one
niszczące – to one właśnie generują ruch i zmianę w świecie przedstawionym.
Istotny jest z tego punktu widzenia podział na wartości i prawdy oraz na działania i poglądy. Tym ostatnim przypisuje się tu moc generowania ideologii, które
obracają się przeciwko ludziom: alienują ich od rzeczywistości i od samych siebie,
wyzwalają w nich mechanizmy agresji, a przy tym pozbawiają ich dojrzałości.
Większość poglądów na świat to zbiory narzędzi do pozbywania się inicjatywy własnej,
sposoby nieograniczonego przedłużania dzieciństwa.
Dlatego w najogólniejszej wersji określamy racjonalizm tak, jak Kant określał oświecenie:
wyjście człowieka z zawinionej przez siebie samego niedojrzałości; ale rozum teoretyczny
Kanta, który jest próbą takiego wyjścia, zostaje przezwyciężony przez rozum praktyczny,
który w niedojrzałość z powrotem wtrąca. [NR 144]

miana jest członem; inaczej, że rozumiemy tylko przez kontrast, tylko wtedy, gdy [...] przedmiot jawi
się na tle świata, którym nie jest” (cyt. za: F l i s, Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej,
s. 17–18).
44
L. K o ł a k o w s k i, Pochwała niekonsekwencji. W: Pochwała niekonsekwencji, t. 2, s. 155.
45
Ibidem, s. 156.
46
Ibidem. L. K o ł a k o w s k i (Kapłan i błazen. áRozważania o teologicznym dziedzictwie
współczesnego myśleniañ. W: Pochwała niekonsekwencji, t. 2, s. 172) powołuje się tu na W. Jamesa,
który sformułował tę antymonistyczną zasadę, mówiąc, że jeżeli fakty przeczą sobie nawzajem, to
wolno nam każdy z nich zaakceptować, nie wpadając w popłoch z tej racji, iż nie znajdujemy zasady ogólniejszej lub prawa, które by tę sprzeczność uzgadniało.
47
L. K o ł a k o w s k i, Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa 1987, s. 74.
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Bajki lailońskie to opowieści o ludziach jako istotach, dla których dążenie do
„posiadania racji” (chodzi tu rzeczywiście o coś w rodzaju prawa własności) jest
w istocie częścią zmagań o własne znaczenie, własną wyższość i powagę, o spójność własnej tożsamości. Ludzie usiłują ufundować ją na wyznawanej przez siebie
prawdzie lub wartości, przy czym chodzi o samo wyznawanie, utożsamienie się
z takim czy innym stwierdzeniem teoretycznym i narzucenie go innym, w mniejszym zaś stopniu o realne zastosowanie owej prawdy jako praktycznego wyznacznika, według którego można kształtować rzeczywistość. Bohaterowie bajek (rodzeństwo z Oburzających dropsów, mędrcy z Wielkiego głodu i doradcy z opowieści Jak rozwiązano sprawę długowieczności) walczą o wartości tak, jak gdyby
wykluczały się one całkowicie, jak gdyby samo istnienie jednej automatycznie
negowało drugą, a dopuszczenie ich obu do głosu zagrażało spójności świata. Mieć
rację oznacza tu mieć rację jedyną i wyłączną – absolutną. Toteż bohaterowie
doprowadzają każdą niezgodność do ostatecznych konsekwencji, co kończy się
katastrofą.
Rozum na ławie oskarżonych
Trudno zgodzić się z sugestią recenzentki, że w świecie kłótliwych Lailończyków „przysłowiowy niebiański spokój” byłby równoznaczny „ze spójnym, logicznym tokiem myśli” 48. Przeciwnie: małe piekło, jakie urządzają sobie mieszkańcy
Lailonii, to właśnie wynik rozumowania. Bajki kreują taką wizję antropologiczną,
w której jawi się ono jako rodzaj automatycznego, oderwanego od rzeczywistości
mechanizmu, alienującego człowieka ze świata i wprawiającego go w swego rodzaju amok. Dla jednostki, takiej, jaka prezentuje się w świetle tych opowiadań,
myślenie jest, wedle trafnej konkluzji Andrzeja Kijowskiego – „zdolnością podejrzaną i zgubną, która odprowadza go od głównych celów i od najzdrowszych zasad
życiowych, tj. od wolności i szczęścia” 49. Oczywiście, w bajkach dochodzi do
umyślnej redukcji i hiperbolizacji opisywanych zjawisk: ludzkie zachowania przedstawiane są w parodystycznym przejaskrawieniu, a racjonalność sprowadzona zostaje do mechaniki procesów logicznych. Logika ta podlega swoistym, absurdalnym
odchyleniom, ale cechuje ją przy tym żelazna konsekwencja. Jak powiada Kijowski: „Stałym tematem bajek i przypowieści Kołakowskiego jest aberracja logiczna.
Łańcuch sylogizmów jest nieskończony, niknie w otchłani głupstwa” 50.
Antropologia bajek lailońskich, tj. wyłaniająca się z nich wizja człowieka,
opiera się na kilku przesłankach, które Kijowski, w swojej, skądinąd dość krytycznej, recenzji bajek streszcza następująco:
a) człowiek jest z natury wolny, lecz posiada niezwykłą zdolność stwarzania sobie systemów
niewoli; b) zdolność ta zawarta jest w samym procesie myślenia, tzn. wszelka spekulacja zmierza do zawężenia pola działania i zarazem myślenia; c) człowiek „odnajduje się” na gruncie
prawd prostych i prostych stosunków 51.
K i s t e r, op. cit.
A. K i j o w s k i, Racjonalizm i aberracjonizm. W: Granice literatury. Zebrał, oprac., wstęp
T. B u r e k. T. 1. Warszawa 1991, s. 96.
50
Ibidem, s. 94.
51
Ibidem.
48
49
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Opowieści lailońskie ukazują rozum nie w charakterze strażnika uniwersalności, prawdy i sensu, ale jako ślepy mechanizm, nastawiony w istocie na własne
funkcjonowanie, brane za najwyższą zasadę. Rozpędzona machina rozumowania
nie zmierza bowiem do odnalezienia spójności i logiki rzeczywistości; jej prawdziwy cel stanowi własna koherencja. Bajki te są zatem również opowieścią
o działaniu racjonalności i jej paradoksach. Rozum jawi się tu jako samoporuszajaca się maszynka, której związek z rzeczywistością okazuje się niejasny i przypadkowy, a jej wpływ na ludzi – częstokroć zgubny. To, co racjonalne, łatwo obraca się w swoje przeciwieństwo i zmienia się w narzędzie irracjonalnych, niszczących sił. Podejmując tradycję wieku filozofów, opowiadania Kołakowskiego
stanowią zarazem polemikę z nią. Powiastka, będąca bronią oświeceniowego rozumu w walce z przesądem, tu zostaje zabarwiona elementami autoparodii i użyta
również przeciwko roszczeniom samego rozumu, a uprzywilejowana pozycja
paradygmatu racjonalistycznego zostaje podana w wątpliwość. Pod tym względem
bajki stanowią zapowiedź dalszej ewolucji poglądów Kołakowskiego i ostatecznego uznania racjonalizmu za jedną z form mitu (w Obecności mitu). Racjonalizm,
dowodzi autor, tak jak każda inna postawa, może służyć jako uniwersalny wytrych,
uwalniający od myślenia, krytyki, ciekawości, odwagi (NR 151). Reguły racjonalistyczne, choćby np. zasada pełnej dyskursywności, totalnej sprawdzalności, zasada sprzeczności mogą „być narzędziem znieczulania umysłu na niewiadome
możliwości świata” (NR 145). Tym, co sprawia, że racjonalizm staje się irracjonalny, jest, wedle Kołakowskiego, całkowita konsekwencja: każdy sąd czy pogląd
ulegnie temu mechanizmowi, gdy przeobrazimy go w absolut, nadamy mu ważność
ostateczną (NR 146). Tak właśnie zdają się postępować bohaterowie bajek – absurdalność ich działań i przekonań polega nie tyle na samej ich treści (choć ta
zazwyczaj jest tu przedstawiona jako absurdalna), ile na maniakalnym trzymaniu
się jednej zasady, jednego elementu rzeczywistości (czy będzie to domniemany
środek na długowieczność, czy jedynie słuszny sposób spędzania czasu, czy recepta na pokonanie głodu). Tym, co nadaje postaciom rys tragikomiczny, jest ich
bezwzględna monomania, rozumiana jako ograniczenie do jednej idei, ale i jako
„monistyczna obsesja” – opętańcze pragnienie jedności i jednorodności świata.
Opowieść o nieracjonalnym racjonalizmie, o zbłąkanym rozumie, osnuta na
konsekwentnym ciągu sylogizmów, który generuje kolejne absurdy – to także
rozliczenie z doświadczeniem stalinizmu i z życiem w PRL-u okresu „małej stabilizacji”. Ewidentną, choć paraboliczną, krytykę tej rzeczywistości stanowi – zatrzymana przez cenzurę w roku 1963 – bajka Wielki głód. Jest to czytelna metafora systemu, w którym jedno niepowodzenie i absurdalne próby zaradzenia mu
rodzą pasmo dalszych nieszczęść; systemu, w którym strażacy „gaszą głód”,
a ślusarze powstrzymują przeciekanie wody, kompletny zaś chaos w państwie nie
narusza komfortu, wszechwładzy i dobrego samopoczucia „Arcykapłana”. Krytyka porządku społecznego i gospodarczego stanowi zarazem krytykę „racjonalizmu”,
który można tu rozumieć jako ślepy mechanizm generowania „racji”. Opis przedstawiający rady wezwanych przez Arcykapłana wróżbitów to jeden z licznych
w bajkach Kołakowskiego fragmentów, w których konkurują ze sobą nonsensowne, arbitralne poglądy. Każda z tych racji zyskuje swą prawomocność na podstawie
obłędnego wnioskowania, które nie wyrasta z rzeczywistości, ale pozostaje w stosunku niejako „równoległym” do niej, w nieoczywistej, niesymetrycznej analogii.
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Groteskowość Wielkiego głodu powstaje za sprawą zdystansowanej relacji, zawieszającej ocenę działań. Szydercza krytyka nadbudowana jest nad neutralną narracją, a tragikomiczny efekt rodzi się dzięki odniesieniu opisywanych zdarzeń do
świata realnego.
Żelazny kosmos logiki
Jak bóg Maior utracił tron to z punktu widzenia problematyki racjonalności
chyba najistotniejsza z bajek, skądinąd będąca też niejako antycypacją opowieści
z Klucza niebieskiego. Oto surowy bóg Maior, władca miasta Ruru, ustalił dla
swoich poddanych następujące prawa: po pierwsze, wszystko to, co dla ludzi
znajduje się na dole, dla boga znajduje się na górze – i odwrotnie. Po drugie, kto
by przeczył pierwszemu prawu – zostaje wtrącony do piekła; kto zaś je uznaje –
pójdzie do nieba. Po trzecie, kto się nie pomylił za życia, ten nie może się pomylić po śmierci, a kto za życia się pomyli, ten po śmierci nie może się już poprawić.
Prawa owe, narzucone mieszkańcom Ruru, są jednak przez nich samych sankcjonowane; to ludzie muszą przyjąć je jako aksjomaty i przestrzegać je, aby podtrzymywać ich spójność 52. W bajce tej istna kosmiczna rewolucja wynika z prostej,
egocentrycznej obserwacji poczynionej przez Obi – jednego z braci wyrabiających
kauczukowe kulki. Jego nagłe, dla niego samego niespodziewane, zaprzeczenie
pierwszemu boskiemu prawu pojawia się jako coś w rodzaju nieoczekiwanego,
odruchowego wręcz aktu herezji, w którym szaleńczo broni on własnej, indywidualnej perspektywy, własnego punktu widzenia, wbrew boskiemu autorytetowi.
Naraz odkryta, subiektywna zasada, którą do końca życia powtarzać będzie Obi
(„Co na dole, to na dole! Co na górze, to na górze! I już! Jak na dole, to nie na
górze! Jak na górze, to nie na dole! I już!”, B 50), wydając się na męki piekielne,
okazuje się wyzwaniem rzuconym równie partykularnej i subiektywnej regule
ustanowionej przez boga. Co ciekawe, herezja Obi wynika z nagłego wybuchu
egocentryzmu – w najbardziej dosłownym, przestrzennym sensie tego słowa –
a zarazem jest odrzuceniem względności, którą podtrzymują prawa boga Maiora,
jest opowiedzeniem się za jednym, uniwersalnym układem kierunków góra–dół.
To jedno wydarzenie prowadzi w konsekwencji do wykolejenia całego systemu; wywołuje powszechny bunt niebian w imię tęsknoty za ich potępionymi bliskimi. Poddani przestają podtrzymywać spójność zasad ustanowionych przez
Maiora; sytuacja staje się – z punktu widzenia boskich praw – „niemożliwa”
i zmusza boga do abdykacji. Zakończenie opowiadania przynosi obraz kosmicznego happy endu – spotkania rodzin i przyjaciół z obu wymiarów. Wyłaniający się
w finale świat, powstały ze zmieszania nieba i piekła, zawiera dużo błota, ale
i sporo suchych wysepek, jest ciepło-zimny, niejednorodny, niekonsekwentny
i niespójny, jawi się jednak jako sfera wolności – wolności od absolutu i jego żelaznej, kosmicznej logiki 53.
R o s i a k (op. cit., s. 79) zauważyła, że w tej bajce zabawa logiką rodzi się dzięki wykorzystaniu procedur generowania antynomii.
53
Obraz ten przypomina gnostycki obraz „zmieszania” pierwiastka cielesnego i duchowego,
światła i ciemności, tyle że tu zmieszanie – oznaczające niespójność i nieabsolutność – jest wartościowane pozytywnie, inaczej niż w myśli gnostyckiej, opartej na radykalnej tęsknocie za absolutem.
52
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Bóg Maior – wielki przegrany – ponosi klęskę m.in. dlatego, że nie dopuszcza
niekonsekwencji, sprzeczności. Maior jest ucieleśnieniem czy raczej ubóstwieniem
kapłaństwa, sztywnej konsekwencji, która staje się dla siebie pułapką. Z kolei Obi
należy do „pozytywnych bohaterów” 54 opowiadań Kołakowskiego, tych, którzy
swoim nagłym, irracjonalnym oporem destabilizują opresyjny porządek. Postacią
tego typu jest m.in. bohaterka dramatu Żebrak i ładna dziewczyna, odrzucająca
cud i ezoteryczne przesłanie „żebraka” w imię swojego prawa do piękna, zmysłowości i prostego, cielesnego szczęścia. Do owej grupy bohaterów można również
zaliczyć Andrzeja z dramatu System księdza Jensena, grubiańsko odrzucającego
subtelności ideologiczne proponowane przez towarzyszy niedoli (czekających
razem z nim w gabinecie do „dentysty”, który jest tu figurą Boga, a zarazem
śmierci).
Działania i wypowiedzi wymienionych postaci naznaczone są uporem, oburzającym dla innych brakiem uzasadnienia i przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Pośród subtelnych dialektyków, dyskutantów i wyznawców złożonych,
wyspekulowanych prawd – bohaterowie ci jawią się jako instynktowni, nieświadomi obrońcy elementarnych wartości, negujący najistotniejszy dla pozostałych
problem prawdy (zazwyczaj „wyższej prawdy”, nie znajdującej prostego potwierdzenia w doświadczeniu) na rzecz własnych potrzeb i emocji. Niepodatni na uroki skomplikowanych rozumowań, są oni ostatecznie tymi, którzy obwieszczają, że
„król jest nagi”: nie chcą brać udziału w rzeczywistości utkanej z ideologii, fabrykowanej przez innych w bezustannym trudzie językowym. Ich uparte, prostackie
wręcz, odmowy współuczestnictwa w porządku idei, mają moc demaskatorską:
pokazują, że rzeczywistość, którą żyją ludzie, to tylko zasłona dymna języka,
oddzielająca od rzeczywistości doświadczenia.
Można doszukiwać się w tych postaciach wcieleń figury błazna – prześmiewcy, atakującego to, co oczywiste i święte dla innych. Jednak postaci te nie tyle
podważają oczywistości i kreują świat na opak, co właśnie bronią ich, a także
zdrowego rozsądku przed gorączką ideologii. Cechuje je przy tym swego rodzaju
nieświadomość oraz instynktowność działań; nie ma tu śladów przewrotnej strategii błazna, ale prostota i przywiązanie do bezpośredniego świadectwa zmysłów
– przeciw złożonym tworom intelektu. Rola błazna przypada wyższej instancji,
którą możemy utożsamić z „podmiotem czynności twórczych”; to ukryty za „lailońską” makietą błazen-filozof pociąga za sznurki i z pomocą swoich figurek toczy
zmagania ze skostniałym rozumem, z mechaniką obłędnej konsekwencji, z kapłaństwem przybierającym maski racjonalności.
Podmiot i absolut
Zmagania te, co istotne, rozgrywają się nie w imię prawdy o świecie, którą
można by ująć w postaci takiego czy innego twierdzenia, lecz na rzecz jednostki
i jej prawa do wolności od zamętu zmagających się ze sobą wzajemnie bezustannie
„prawd absolutnych”, od wiecznej wojny wiecznie względnych racji, od zmechaCudzysłów oznacza zastrzeżenie, że nie mamy tu do czynienia z bohaterem w sensie „heroicznym”, ani nawet z pełnowymiarową, złożoną psychologicznie postacią. Wszystkie osoby występujące w tych bajkach to twory umowne, kukiełki.
54
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nizowanego racjonalizmu, służącego tylko ugruntowaniu gotowych już prawd.
Podmiotowa wolność, o którą toczy się gra, nie jest tu jednak utopią samorealizacji, ale – przeciwnie – nieskończonym zadaniem, ciągłym wysiłkiem autodemaskacji, kwestionowania własnej postawy. Tym, co – w ujęciu Leszka Kołakowskiego – zagraża podmiotowi, jest jego wewnętrzne dążenie do nieistnienia, pragnienie
zrzucenia ciężaru jednostkowości, pokusa rozpłynięcia się w bycie zewnętrznym
i nadrzędnym wobec „ja”. Nieodłączny aspekt człowieczeństwa stanowi bowiem
„głód samookreślenia się przez znajdujący się poza nami absolut” 55. Radykalny
racjonalizm, czyli „filozofia błazna”, stanowi usiłowanie wyprowadzenia człowieka z, mówiąc słowami Immanuela Kanta (na które Kołakowski się powołuje),
„zawinionej przez samego siebie niedojrzałości” i ochrony ludzkiej podmiotowości przed stałą pokusą zlania się z takim czy innym absolutem, przed próbą ucieczki w jakikolwiek trwały wyższy porządek, który pozwala zrzucić ciężar, ale i błogosławieństwo wolności i odpowiedzialności.
Niezaprzeczalny jest związek tej postawy wobec absolutu z etapem rozwoju
filozoficznego Kołakowskiego i szerzej – z momentem historycznym. Filozofia
błazna stanowiła owoc rozwodu z dogmatycznym, partyjnym marksizmem, zrodziła się z głębokiej nieufności wobec myślowego dogmatyzmu i wszelkiej pokusy budowania systemu, który by wyjaśniał i regulował wszystkie sfery życia,
dawał rzekomo pewne i ostateczne odpowiedzi na każde pytanie. W roku 1959
oczywistym kontekstem tego filozoficznego sprzeciwu wobec absolutu był, o czym
trzeba pamiętać, totalizm komunistyczny. Oderwana od owego tła propozycja
Kołakowskiego wydaje się wyjaskrawiona, nadmiernie dualistyczna; nie dopuszcza do głosu ujęć pośrednich, takich jak np. przyjęcie wiary w absolut (poznawczy,
ontologiczny, etyczny), przy jednoczesnym założeniu jego empirycznej nieosiągalności 56.
Filozofia błazna miała być wzorem ciągłego ruchu myśli i gotowości do stawiania pod znakiem zapytania wszelkich rozwiązań i odpowiedzi jako cząstkowych;
postawą trwale „rewizjonistyczną”, wymierzoną przeciw każdemu rodzajowi
„kapłaństwa” czy to o charakterze religijnym, czy politycznym; racjonalnym bądź
irracjonalnym. Jej konsekwencją było „przyjęcie sytuacji permanentnej próby,
postawy otwartości całkowitej wobec wszystkiego, co może nas zakwestionować
pod jakimkolwiek względem” (NR 145). Oznaczało to „trwałą postawę tymczasowości wobec dowolnej prawdy uznanej” (NR 146) oraz „ćwiczenie się w umiejętności przybierania rozmaitych skór, umiejętności supozycyjnych przejść na
różne inne punkty widzenia [...]” (NR 146). Radykalny racjonalizm dopuszczał
rozmaite wersje poglądów, odrzucał natomiast przyjmowanie któregokolwiek z nich
za rzecz ostateczną (NR 149), nie był tezą, ale postawą, „sposobem odsłaniania
umysłu na możliwy pluralizm świata, na możliwą relatywność wszystkich wartości [...]” (NR 146), „filozofią chronicznej niekompletności świata, sytuacji trwałego niezakończenia człowieka” (NR 147).
55
K o ł a k o w s k i, Kapłan i błazen. (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego
myślenia), s. 175.
56
Krytykę filozofii błazna, jej ograniczeń i roli odgrywanej przez nią współcześnie przedstawia
A. G r z e g o r c z y k (Kapłan i błazen – w nowej rzeczywistości. „Przegląd Filozoficzny” 1997,
nr 4), proponując własną alternatywę: opozycją zarówno wobec kapłana-dogmatysty, jak i błazna-„efekciarza” miałby być „pokorny sługa prawdy”.
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Kapłan i błazen. Groteska i racjonalizm
Oczywiście, nie jest przypadkiem, że i propozycja filozoficzna Kołakowskiego, i groteska jako światopogląd odwołują się do figury błazna. Pokrewieństwo
między groteską a filozofią błazna niejednokrotnie sugerowano, poprzestając
jednak na samej konstatacji. Warto tu zatem rozważyć związki groteski z „radykalnym racjonalizmem”, który stanowi istotę postawy błazeńskiej w ujęciu Leszka Kołakowskiego.
Nie sposób rozmaitości groteskowych przedstawień rzeczywistości sprowadzić
do jednego modelu ani też żadnej odmianie groteski nie da się zasadnie przypisać
precyzji i określoności intelektualnej, która cechuje program filozoficzny Kołakowskiego; można wszakże wskazać tu pewne istotne zbieżności ogólne. Tak np.
jedną z kluczowych właściwości zarówno groteski, jak i filozofii błazna jest myślenie w trybie opozycji, postrzeganie świata przez pryzmat wyrazistych kontrastów.
Autor Obecności mitu, jak zauważają – często krytycznie – komentatorzy, posługuje się skrajnymi opozycjami i potrzebuje przeciwnika, by podjąć refleksję 57. Jego
filozofowanie zazwyczaj zakotwiczone zostaje w czyjejś myśli lub wprost wymaga negatywnego punktu odniesienia: tezy, poglądu czy postawy, z którymi filozof
może wejść w polemikę, a ich założenia zdemaskować. Ta skłonność ma również,
co istotne, charakter samozwrotny, myśl Kołakowskiego rozwija się też w opozycji do samej siebie, w trybie samokwestionowania, krytycznego oglądu własnych
założeń. Analogiczny jest mechanizm funkcjonowania groteski, pojmowanej jako
światopogląd, a dokładniej – jako pewien styl myślenia, sposób rozumowania,
stosunek do prawd i zjawisk. Groteska także żywi się opozycją, kontrastem, przy
czym jej cel stanowią nie tylko uciecha wynikająca z przekory (choć aspekt ludyczny pozostaje bardzo istotny) oraz czysty gest negacji, ale rozwój myśli i efektu estetycznego w złożonym ruchu przywołania (zjawiska, poglądu, narracji),
zakwestionowania oraz podania w wątpliwość aktu kwestionowania. O tym, że
odniesienie w grotesce nie ma charakteru czysto negatywnego, lecz łączy negację
i afirmację, przekonuje zarówno Michaił Bachtin, jak i teoretycy parodii, blisko
z groteską związanej 58.
Innym wartym podkreślenia momentem wspólnym dla groteski i filozofii
błazna jest krytyczne nastawienie wobec idei prawdy, które jednak nie oznacza
odrzucenia kategorii prawdy jako takiej. Zachowuje ona niezmienną ważność
w charakterze ideału regulatywnego, nigdy w pełni nieosiągalnego, natomiast
obiektem krytyki staje się obsesja „posiadania” prawdy. Zarówno program filozoficzny Kołakowskiego, jak i poetyka groteski przeciwstawiają takiej postawie swą
Zob. B. S k a r g a, O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999, s. 319.
M. B a c h t i n, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. G o r e n i o w i e. Oprac., wstęp, koment., weryfikacja przekł. S. B a l b u s.
Kraków 1975, s. 555–556. Zob. pojęcie parodii konstruktywnej M. G ł o w i ń s k i e g o (Parodia
konstruktywna. O „Pornografii” Gombrowicza. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice
ogólne i interpretacje. Kraków 2000). Zob. też m.in.: I. P a s s i, Powaga śmieszności. Przeł.
K. M i n c z e w a - G o s p o d a r e k. Warszawa 1980, s. 237. – M. S t a l a, Parodia i wartość. W zb.:
Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Wrocław 1982, s. 256. – L. H u t c h eo n, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym. Przeł. K. G ó r s k a. „Pamiętnik
Literacki” 1986, z. 1, s. 339–340. – R. N y c z, Parodia i pastisz. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993, s. 162–163.
57
58
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gotowość do ciągłego kwestionowania wszystkich postaw i twierdzeń, które za
ostateczną prawdę mogłyby uchodzić.
I w końcu tym, co szczególnie istotne, okazuje się obrona przed każdym absolutem – czy to epistemologicznym, czy etycznym. Ta, by tak rzec, krytyka absolutu, ma dwie komplementarne motywacje. Po pierwsze, formułowana jest w imię
jednostki i jej praw do istnienia, stanowi obronę podmiotu przed tendencją do
rozpływania się w takiej czy innej formie absolutu. Po drugie, jest to również demaskacja każdego dostępnego człowiekowi pojęcia absolutu jako urojenia. Odwołując się do historii idei religijnych, można powiedzieć, że proces konsekwentnej
negacji i rozbiórki „absolutów” przebiega w duchu zbliżonym do teologii negatywnej 59. Każdy domniemany absolut jawi się tu jako forma „szatańskiej” pokusy
– przy czym może być to pokusa teologiczna lub „prometejska” (np. marksistowska). Uznanie absolutu, rozwiązującego wszystkie problemy etyczne, epistemologiczne i egzystencjalne, zwalnia bowiem z odpowiedzialności, z dociekliwości
poznawczej i moralnej. Kołakowski ostrą kreską zarysowuje antagonizm – filozoficzny i światopoglądowy – który sprowadzić się daje, jego zdaniem, do wspólnego schematu „za lub przeciw nadziei ostateczności w istnieniu i poznaniu, za lub
przeciw poszukiwaniu oparcia w absolutach” 60.
Jednym z fałszywych absolutów, poddawanym przez Kołakowskiego krytycznej rozbiórce w powiastkach z lat sześćdziesiątych, jest rozum, a dokładniej
– rozum, który zatrzymuje się w rozwoju, rezygnuje z ruchu myśli, zastyga w samozadowoleniu i nieruchomieje w lęku przed rewizją własnych podstaw. Formuła radykalnego racjonalizmu, którą możemy również – za Władysławem Stróżewskim – nazwać metaracjonalizmem 61, uderza we wszelkie formy absolutu; jednak
z wyjątkową siłą zwraca się przeciw rzekomo racjonalistycznym formom jego
legitymizacji. Ludzki rozum jawi się w ujęciu Kołakowskiego jako swoisty „generator” usprawiedliwień dla irracjonalnych, egoistycznych, apriorycznych i absurdalnych (tzn. nie mających wyższego uzasadnienia) pragnień, zachcianek, idei.
Tym, co Kołakowskiego w badanym tu okresie zajmuje szczególnie, tak w eseistyce filozoficznej, jak i w utworach literackich, jest zjawisko, które można
określić – przywołując pojęcie dobrze ugruntowane w psychologii – jako mechanizm racjonalizacji: pozornie racjonalne uzasadnianie decyzji i postaw, których
prawdziwe motywy pozostają ukryte lub zatarte.
Jak wspominałem, krytyka absolutu, a zwłaszcza rozumu-jako-absolutu, wiąże się ściśle z obroną podmiotowości, co oznacza, że jest to niejako obrona pod59
Wspominam o tym nieprzypadkowo; filozofia błazna kształtowała się w znacznej mierze pod
wpływem studiów K o ł a k o w s k i e g o nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym i teologią mistyczną. Przypomnijmy, że w eseju Kapłan i błazen. (Rozważania o teologicznym dziedzictwie
współczesnego myślenia) autor odwołuje się wprost do tej tradycji i znajduje jej XX-wieczne, filozoficzne dziedzictwo m.in. w pragmatyzmie i dialektyce (zob. s. 172–174).
60
Ibidem, s. 175.
61
Warto tu również zauważyć, że radykalny racjonalizm, ze swym niewątpliwym zakorzenieniem w tradycji dialektyki marksistowskiej, wykazuje zbieżności z dialektyką negatywną Th. Adorna. Faktu tego nie powinna przysłaniać późniejsza druzgocąca krytyka myśli tego filozofa, jaką
przeprowadził L. K o ł a k o w s k i w ostatnim tomie Głównych nurtów marksizmu (t. 3. Paryż 1978).
Problem ten wykracza zarówno poza ramy niniejszego artykułu, jak i kompetencje piszącego, można go jednak w tym miejscu zasygnalizować.
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miotu przed nim samym, tzn. przed alienującą i zniewalającą siłą stanowiącą jego
wewnętrzny aspekt.
Strategie estetyczne i poznawcze groteski okazują się adekwatnym narzędziem
do rozbrajania zastygłych form racjonalizacji. Uniezwyklenie, gra kontrastami
i zderzanie jakości sprzecznych, operowanie zmiennymi porządkami motywacyjnymi – znakomicie służą literackiej realizacji filozofii błazna. Paraboliczne modele ludzkich działań, które konstruuje autor w 13 bajkach z królestwa Lailonii,
pozwalają obnażyć absolutystyczne zapędy rozumu i pokazać nierozwiązywalny
splot racjonalności i mitu; czynią to jednak – przypomnijmy – w imię racjonalizmu
radykalnego, przezwyciężającego wewnętrzne ograniczenia i antynomie racjonalności.
Bajki snują wizję wielkiej względności, przedstawiają kulturę jako sieć relacji,
w której wszystkie elementy podlegają konstrukcji i rekonstrukcji, są przedmiotem
apriorycznego wyboru, konfliktu i negocjacji. Hierarchia wartości, indywidualna
tożsamość, zakres tego, co racjonalne – wszystko to jest w toku ciągłych zmian
i stanowi ośrodek nieprzerwanego międzyludzkiego agonu.
Abstract
KAJETAN MOJSAK
(Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

A STORY OF GREAT RELATIVITY:
GROTESQUE AND RADICAL RATIONALISM IN LESZEK KOŁAKOWSKI’S TALES
The article is devoted to an interpretation of the role of grotesque in Leszek Kołakowski’s literary creativity from the years 1956–1968, taking 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych
(Tales from the Kingdom of Lailonia) into special consideration. Grotesque aesthetic and cognitive
strategies (e.g. the unusual, play with contrasts and a clash of contradictory qualities, operating with
changing motivation orders) serve as highly important means of Kołakowski’s the then philosophical
thought – so-called radical rationalism, commonly known as “philosophy of a fool.”
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EDELMAN: OPOWIADANIE, DYSKURS ŚWIADOMOŚCI I KONFLIKT
Marek Edelman opowiada. Mówiąc, pisząc, udzielając wywiadów, w wystąpieniach z racji rocznic powstań czy innych wydarzeń, w jakich uczestniczył.
Opowiadanie jest tu przede wszystkim sposobem porządkowania i przekazywania
doświadczenia. Opowiadając można pozostawać w kontakcie z tym, czego już nie
ma, co jednak bezsprzecznie się wydarzyło.
W przypadku, o jakim mowa, „ja” z wypowiedzi może być bez trudu utożsamione z osobowym „ja” Marka Edelmana, człowieka o znanym życiu i biografii.
Opowiadanie o przeszłości budowane jest z aktów mowy, które układają się w narrację o losie, własnym i cudzym. To także ekspresja świadomości wydarzeń historii, widzianej z perspektywy własnych przeżyć. Utrwalenie graficzne jest tu w zasadzie wtórne wobec oralności. Jedne wypowiedzi mają więcej cech narracji
mówionej, zdań parataktycznych, są wyraziście zdialogizowane, inne zaś – mniej.
Jeśli nawet nie słychać głosu tego, kto mówi, to jest on zawsze identyfikowalny,
a więc słyszalny chociażby w sensie metaforycznym.
Edelman opowiada o przeszłości głównie dlatego, aby świadczyć. Aby wypełniać ramy, ustanawiać obszar pamięci społecznej. Zresztą sam to wielokrotnie
podkreślał:
Jestem już ostatni, który znał tych ludzi z imienia i nazwiska, a pewnie nigdy nikt ich już
nie wspomni. Trzeba, żeby został po nich jakiś ślad. [s. 163] 1

Edelman opowiada właściwie stale to samo, gdyż doświadczenia, nawet tak
burzliwego życia, jakie mu przypadło w udziale, są w sumie ograniczone. Opowiada, aby zachować pamięć przeszłych wydarzeń, kształtować wartości, o jakich
się zapomina. Opowiadanie jest tu podstawową formą podawczą, ale bywa też, że
przekaz dotyczący przeszłości przybiera kształt innego gatunku wypowiedzi.
Opowiadania Edelmana pełnią funkcje antropologiczne: są przekaźnikiem doświadczenia egzystencjalnego, z wpisanym w wypowiedź, określonym odniesieniem
czasowym i tematycznym. Opowieść dotyczy tego, co narrator przeżył osobiście,
lub wydarzeń (faktów), co do których jest pewien, że miały miejsce. Albo tych,
o których mu mówiono.
Edelman opowiada o historii. Opowiada o życiu, które było jej częścią. Prze1
W ten sposób – podając numer stronicy bezpośrednio po cytacie – odsyłam do: M. E d e lm a n, I była miłość w getcie. Wysłuchała i zapisała P. S a w i c k a. Warszawa 2009.
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cież on sam tę historię współtworzył. Jako jeden z założycieli Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB), jeden z przywódców powstania w getcie, jako uczestnik
powstania warszawskiego, opozycjonista z lat PRL. Ma o czym mówić. Ale bywa
najczęściej pytany ciągle o te same sytuacje i podobnie na zadawane pytania odpowiada, opisując fakty, wydarzenia.
Aby historia istniała w świadomości społecznej, trzeba ją opowiedzieć, a zatem
uporządkować zdarzenia w narracji. Ciąg wydarzeń następujących po sobie w pewnych odstępach czasowych przekształcić w wypowiedź, w narrację prowadzoną
z czyjegoś punktu widzenia, która ma swoje przemilczenia, miejsca puste, niedookreślone, pomija sytuacje, o jakich się po prostu mówić nie chce, i to z bardzo
różnych powodów. Bywa, że luki i opuszczenia są o wiele bardziej znaczące niż
to, o czym się mówi. Tak czy inaczej, do przeszłości nie mamy innego dostępu niż
za pomocą języka. Zdarzenia da się opowiadać na wiele sposobów, ale za każdym
razem res gestae przekształcana jest w historia rerum gestarum 2. W ujęciu semiotycznym historia może być opisana jako komunikacja między władzą a różnymi
grupami społecznymi, które stanowią jej przedmiot oddziaływania. W doświadczeniu i przekonaniu potocznym przybiera kształt opowieści świadka wydarzeń.
Albo jest ich rekonstrukcją dokonaną przez zawodowego historyka, który mówi
do współczesnych i do przyszłych pokoleń.
Sytuacja Edelmana okazuje się zasadniczo inna niż sytuacja zawodowego
historyka i bohatera-narratora typowych zapisów historii mówionej. Jego opowieść
jest, jeśli tak można rzec, silnie nacechowana semiotyką nazwiska. Mówi ktoś, kto
przeżył najgorsze, stał się po wojnie autorytetem, a więc osobą, której relacje
trudno podważyć lub podważać po prostu nie wypada, gdyż burzyłoby to kulturowy system wartości i obraz przeszłości, nie tak przecież odległej. W swych opowieściach o tym, co było, jest Edelman dość subiektywny. Mówiąc, co ma do
powiedzenia, nie stroni od uogólnień, które dotyczą przeszłości i oceny zachowań
konkretnych ludzi. Słowa stają się nośnikiem twierdzeń wykraczających poza
doświadczenie indywidualne. O zachowaniach ludzi w sytuacjach ekstremalnych,
o wartości życia, o świecie w jego konkretnym kształcie.
Wypowiedzi Edelmana są niekiedy pełne zniecierpliwienia, że innym trudno
pojąć rzeczy dla niego oczywiste, pełne konfliktów werbalnych, za którymi stoi
konflikt świadomości.
Życie codzienne? Czego oczekujecie? Jakieś opowieści o miłości? Uświadomcie sobie,
że na przestrzeni, gdzie wcześniej mieszkało około 120 000 ludzi, naraz upycha się pół miliona. Że masz 5 deko chleba dziennie, kilogram marmolady miesięcznie i dwa razy w miesiącu
po 200 gramów cukru... Jeśli nie masz co jeść, jeśli z głodu puchną ci nogi, to nic więcej
z siebie nie wykrzeszesz 3.

Ujmowane z perspektywy typologii form narracyjnych opowiadania Edelmana wykazują wiele cech gatunkowych autobiografii, która jest zarazem historią
oralną. Historia mówiona ma z istoty swej właściwości autobiografii, choć najczęściej niekompletnej. Opowiadający mówi o tym, czego doświadczył, co widział,
2
Nawiązuję tu do ustaleń zawartych w książkach: B. A. U s p i e n s k i, Historia i semiotyka.
Przeł., wstęp B. Ż y ł k o. Gdańsk 1998. – H. W h i t e, Poetyka pisarstwa historycznego. Red.
E. Domańska, M. Wilczyński. Kraków 2000.
3
W. B e r e ś, K. B u r n e t k o, Marek Edelman. Życie. Po prostu. Warszawa 2008, s. 68.
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co go bezpośrednio dotyczyło lub czego był jedynie świadkiem. „Oral history”
staje się w ten sposób świadectwem nie tylko losów indywidualnych, lecz i doświadczenia grupowego, pokoleniowego, opowieścią o wydarzeniach widzianych
„od wewnątrz”, z perspektywy tych, którzy je przeżyli. Autobiografia zdaje się
zmieniać proporcje między tym, co w opowieści indywidualne, a tym, co zbiorowe.
„Ja” dominuje tu nad opowieścią o innych, jest jej postacią centralną, nawet wówczas gdy opowiada się o doświadczeniu pokoleniowym. Autobiografia z łatwością
przechodzi w historię oralną, ta zaś zwykle zawiera elementy autobiografii. Tym
obu formom opowieści o przeszłości przypisuje się status prawdziwości i autentyczności. Obie formy zdają się przeżywać rozkwit w dzisiejszej kulturze.
Znawca problematyki literackich i nieliterackich autobiografii, Phillipe Lejeune, pisał o tym typie wypowiedzi jako trudnym do zdefiniowania. Niejednorodnym,
jeśli chodzi o tekstowe wyznaczniki gatunku. Lejeune określa autobiografię jako
opowieść prozą, w której „rzeczywista osoba przedstawia swoje życie” 4. W autobiografii mówi się zwykle o własnym doświadczeniu życiowym, o indywidualnym
losie, co nie zmienia faktu, że często jest los ten wpleciony w kontekst wydarzeń
historycznych, w którym opowiadającemu wypadło żyć. W historię zdarzeniową.
Autor autobiografii nie ma zazwyczaj ambicji stworzenia syntezy historycznej.
Jeśli umieszcza w niej zdania odnoszące się do prawidłowości rozwoju opisywanych
wydarzeń, to mają one raczej postać pospiesznie uogólnionych twierdzeń, powszechnie powtarzanych mniemań lub własnych przekonań obdarzonych „dużym
kwantyfikatorem”, takich np. formuł, jak: „Żydem jest każdy, kogo biją” albo
„Komuniści robili to metodycznie”.
Autobiografia jako gatunek wypowiedzi (w Bachtinowskim rozumieniu, nieco
zmodyfikowanym przez Annę Wierzbicką 5) ma wiele odmian i może być zrealizowana za pomocą różnych konwencji narracyjnych. Lejeune wymienia konstrukcje
narracyjne, w których najczęściej pojawiają się elementy autobiograficzne: pamiętniki, biografię, powieść osobistą, dziennik intymny, autoportret. Widać z tego, że
autobiografię łatwiej określić poprzez odniesienie tekstu do celu, jaki ma realizować,
niż poprzez identyfikację jej formy podawczej. Z obserwacji badacza wynika, że
niezbywalne cechy tego rodzaju wypowiedzi to retrospektywny charakter opowieści oraz możliwość utożsamienia narratora z jej głównym bohaterem. Sądzę, że są
to wyznaczniki autobiografii, które mogą być w różnym stopniu zrealizowane
w rozmaitych tekstach. Autobiografizm wolno więc uznać za stopniowalną właściwość tekstu. W wypowiedziach autobiograficznych „ja” autorskie daje się z pewnością identyfikować jako „ja” konkretnej osoby, jako „ja” niefikcjonalne. W potocznej świadomości kulturowej autobiografia umieszczana jest po stronie reality,
podczas gdy w wielu fragmentach może w istocie należeć do fiction. Muszą być
zatem spełnione warunki, które pozwolą traktować „ja” wypowiadające jako ego
konkretnej osoby, przedstawiającej realne życie. To utożsamienie jest zwykle potwierdzone wiedzą pozatekstową. Przebiega więc poza językiem. Wiemy, że istniał
Ph. L e j e u n e, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Przeł. W. G r a j e w s k i
[i in]. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001, s. 22. Zob. też Ph. L e j e u n e, Je est un autre.
L’autobiographie, de la litterature aux medias. Paris 1980.
5
A. W i e r z b i c k a, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska,
E. Janus. Warszawa 1983, s. 131.
4
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Marek Edelman, a wiemy to, bo znaliśmy go osobiście, ktoś nam o tym powiedział,
przeczytaliśmy w książce, w gazecie. „Ja” autobiograficzne ma zatem pewne cechy
znaku indeksalnego, który odsyła do realnego świata, do rzeczywistej postaci, jest
z nią w takiej relacji jak nazwisko w stosunku do tego, kto je nosi.
Chcę w ten sposób powiedzieć, że autobiografia jako „genre mowy”, jako
konstrukcja wypowiedzeniowa, projektuje taką sytuację komunikacyjną, która
sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z opowieścią prawdziwą. Autobiografia
powinna mówić o tym, co się rzeczywiście zdarzyło, i jest to przekonanie konstytutywne dla pojęcia „paktu autobiograficznego”, określającego relacje między autorem a czytelnikiem autobiografii, kategorii wprowadzonej i kojarzonej z pracami
Lejeune’a. Kiedy zatem traktuję cudzą wypowiedź jako autobiograficzną, przypisuję jej znamiona prawdy lub – prawdziwości. Postępuję jak opowiadający, który
przekonuje mnie, że to, co mówi, jest prawdą, choć w istocie nie tyle „mówi prawdę”, co utrzymuje, że „ją mówi” 6. Chciałbym dorzucić jeszcze jedną uwagę. Myślę,
że autobiografia jest wypowiedzią ukierunkowaną na upublicznienie prywatnych
doświadczeń, a więc na nadawanie im wartości poprzez fakt rozpowszechnienia
tekstu autobiograficznego w kulturze. Życie nieznane przekształca się w życie
utrwalone w języku, pomnażając tym samym zasoby tekstów, które pozostać mają
w pamięci zbiorowej. To próba wyprowadzenia mojego „ja” z anonimowej wspólnoty, nadania mu znaczenia, ocalenia w sensie symbolicznym, a zatem do pewnego
stopnia także egzystencjalnym. W dzienniku intymnym, będącym przecież swoistą
rozmową z samym sobą, „ja” wypowiadające ulega rozszczepieniu na „ja”, które
mówi, i to drugie moje „ja”, do którego mówię. W autobiografii „ja” nie zwraca się
w żadnym wypadku do siebie, lecz zawsze – do innych. To w uproszeniu wprowadzanie mojego „ja” w sferę publiczną, ze wszystkimi tej decyzji konsekwencjami.
Opowieści Edelmana ześrodkowane są na faktach autobiograficznych, choć
jest to tendencja narracji o przeszłości, występująca z różnym nasileniem.
Zanim wybuchła wojna, byłem nikim. Chłopakiem po maturze. Bezczelnym chłopakiem.
Niewychowanym. [s. 37]

Dystans wobec przeszłości jest tu wyrazisty. Mówiący charakteryzuje siebie
z odległej perspektywy czasowej, z oddalenia, stwarza obraz samego siebie widziany z perspektywy teraźniejszości.
Kiedyś poszła plotka, jak się okazało później, nieprawdziwa, że ktoś, gdzieś jest podejrzany i może sypie. Na wszelki wypadek szefostwo Bundu kazało wtedy zawiesić wszystkie
kontakty. A ja właśnie robiłem „Biuletyn”, był prawie gotowy, a że byłem bezczelny, po cichu,
w tajemnicy przed nimi go skończyłem. Ale nie miałem jak go rozkolportować, bo i kolportaż
był zawieszony. [s. 41]

Tu z kolei sformułowania dotyczące historii wzajemnie się przenikają, współgrają ze sobą. Na relację o faktach nakłada się opowieść o samym sobie jako
sprawcy wydarzeń, o osobistych motywacjach działania. Wywód ten jest pełen
składników deiktycznych i zaimków osobowych łączących go z czasem, osadzających w przestrzeni, odnoszących to, co się mówi, do sytuacji wypowiadania 7.
L e j e u n e, Wariacje na temat pewnego paktu, s. 22 n.
Nawiązuję tu do kategorii récit, discours, historie, wprowadzonych przez E. B e n v e n i s t e’a
(Problème de linguistique générale. Paris 1966, s. 237–249).
6
7
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Nie wiedziałem, co zrobić, ale w końcu wymyśliłem. Postanowiłem zorganizować zabawę
– „laba” mówiło się w Bundzie. Kupiłem kiełbasę, pół litra wódki i zaprosiłem Bernarda,
Berka i Abraszę. [...] I przy tej wódce powiedziałem im, że mam 500 egzemplarzy „Biuletynu”
i dwie łączniczki: Miriam Szyfman, która była szefową wszystkich kolporterek (to jej kiedyś
pękły w dorożce majtki wyładowane bibułą), i Zosię (sprawdź, jej nazwisko jest na pomniku
zabitych w Zielonce). Powiedziałem, że muszę to rozkolportować, bo cała nasza praca pójdzie
na marne, a „Biuletyn” będzie zaraz do wyrzucenia. [s. 42]

W tym z kolei fragmencie relacji Edelmana dominuje ekspresja „ja” wypowiadającego. Narracja przybiera postać wspomnienia, utrzymanego w stylistyce
potocznych opowieści o banalnych doświadczeniach życiowych („kupiłem kiełbasę, pół litra”). Zdarzenia, które przekształcają osobistą narrację w historię oralną, są w zasadzie nieliczne, lecz to opowieść o historii pozostaje tu podstawowym
celem wypowiedzi. Ślady owych zdarzeń można odszukać dziś jeszcze, po wielu
latach („sprawdź, jej nazwisko jest na pomniku zabitych w Zielonce”).
Mówiący opowiada w czasie rzeczywistym o zdarzeniach z przeszłości, których
był podmiotem i – w jakiejś części – sprawcą. Znanych jest wiele sposobów tego
rodzaju opowiadania i zgodnych z nimi stylów narracji, które pełnią konkretne
funkcje społeczne. Autobiografia mieści się wśród narracji z wyraźnie określoną
perspektywą czasową 8. Bywa, że mówiący ma wątpliwości co do faktów z przeszłości („to, chyba, było wtedy, gdy Niemcy...”). Oczywiście, nie zmienia to jego
intencji świadczenia o faktach, o prawdzie. Lejeune podkreśla, że narracja autobiograficzna bywa często konstrukcją pochodną od dialogu, jaki odbywa się między ankieterem (lub dziennikarzem) a respondentem (udzielającym wywiadu) 9.
Opowiadanie autobiograficzne jest mówieniem o życiu, o doświadczeniach, a więc
o czymś niemożliwym do zmiany. Do przeszłości nie mamy dostępu innego niż
poprzez pamięć i teksty, których dystrybucja w kulturze jest reglamentowana: nie
każdemu można to samo opowiedzieć, a poza tym każdy inaczej ocenia relację,
którą słyszy. Opowiadanie „z dystansu” obejmuje odległe od współczesności wydarzenia i fakty, musi więc uaktywniać pokłady pamięci długotrwałej. Jest zatem
z konieczności rekonstrukcją i reinterpretacją przeszłości („Zanim wybuchła wojna, byłem nikim”). Opowiadania Edelmana o tym, co przeżył, prowokowane były
zazwyczaj pytaniami zadawanymi mu w trakcie rozmowy podczas wywiadu. Ktoś,
kto pyta o przeszłość, której sam nie doświadczał, pyta, by tak rzec, z perspektywy
innej „strefy czasowej”, co często pytanego drażni, bulwersuje, złości. W aspekcie
gatunkowym narracje Edelmana łączą konwencje opisu i opowiadania, są relacją
kogoś, kto nie ma problemów z interpretacją wydarzeń z przeszłości. Wie, jak było,
choć nie zawsze rozumie, dlaczego w tamtych sytuacjach zachował się tak, nie zaś
inaczej. Powtórzę: „ja” mówiącego w autobiografii zazwyczaj łatwo zidentyfikować.
Ten, kto opowiada, jest konkretną osobą, a wiedza o tym, kim on jest, uprawdopodabnia autobiografię. Taką też rolę odgrywa semiotyka nazwiska. Ale to nie tak,
że np. opowieści robotników z Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu
w Warszawie mają mniejszą wartość czy są uważane za mniej prawdziwe niż
przekazywane przez Edelmana. I w jednym, i w drugim przypadku opowiadanie
stanowi rodzaj świadectwa, swoistą topografię przeszłości. W aspekcie semiolo8

2001.

9
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gicznym autobiografia jest narracją, w której dominują identyfikowalne nazwy
osób, miejsc i zdarzeń, a z punktu widzenia zasad opisywania świata przez język
autobiografia upodabnia się do opowieści mitycznej, skoro mit rozumiany być
może jako język imion własnych 10. Jest wypowiedzią podatną na mitologizację.
Podobnie jak przeszłość w ogóle – ze względu na luki w pamięci narratora, dystans
czasowy między aktem opowiadania a okresem, w którym się opowieść rozgrywa,
ze względu na świadome bądź nie do końca uświadamiane przemilczenia i przeinaczenia. Mit i historia dotyczą przecież sfery przedstawiania przeszłości, która
od dawna jest ważnym przedmiotem zainteresowania kultury 11.
Historię oralną od historii zdarzeniowej odróżnia przede wszystkim subiektywność opowiadania. Brak tu wyrazistej interpretacji związków przyczynowo-skutkowych opowiadanych zdarzeń. Klasyczna historia zdarzeniowa ufundowana
jest na chronologicznym opisie faktów, na wyjaśnianiu ich przyczyn zgodnie
z przyjętą figurą interpretacyjną, co prowadzić ma do ujawnienia mechanizmu
rozwoju dziejów. Historyk szuka wytłumaczenia źródeł i powiązań wydarzeń.
Świadek historii, który relacjonuje przede wszystkim własne doświadczenia, powtarza w istocie: „tak było, widziałem”. Historyk rekonstruuje i interpretuje fakty,
których najczęściej nie doświadczał, jeśli zaś pisze o historii „przeżytej”, obowiązuje go zasada obiektywizmu, spychająca osobowe „ja” narratora poza opowieść.
Historyk ma opisywać i wyjaśniać, tłumaczyć. Narrator historii oralnej opowiada
najczęściej o tym, czego sam doświadczył. Przedmiotem historii zdarzeniowej są
fakty, przedmiotem historii mówionej – przeżycia, ale też plotki, przypuszczenia,
przekonania („Kiedyś poszła plotka...”; „Na wszelki wypadek szefostwo Bundu...”).
Depozytariuszem prawdy jest pamięć, ta zaś ujawnia się przecież w uwikłaniu
językowym, semiologicznym: „Pamięć nie jest bowiem depozytariuszem faktów,
lecz aktywnym procesem nadawania znaczeń” 12.
Z perspektywy psychologicznej opowiadanie o przeszłości stanowi ekspresję
werbalną (lub jej zapis) sposobu rozumienia rzeczywistości, własnych doświadczeń,
przeżyć. W tym aspekcie pełni bardzo istotne funkcje poznawcze. Jest „czytaniem”
przeszłości, ale i „zapisem” rozumienia świata. Opowiadanie jako akt językowy,
narracyjny i jako akt psychologiczny możliwe jest dzięki uruchomieniu konwencji
wypowiedzeniowych i schematów poznawczych, które, wprowadzone w mowę,
służą reprezentacji rzeczywistości i zawierają (a również ujawniają) reguły przetwarzania informacji o świecie. Zdarzenia osobiste i wydarzenia historyczne doZob. B. U s p i e n s k i, J. Ł o t m a n, Mit – imię – kultura. W: U s p i e n s k i, Historia
i semiotyka.
11
Zob. K. H a s t r u p, Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii. „Konteksty.
Polska Sztuka Ludowa” 1997, nr 1/2.
12
P. F i l i p k o w s k i, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego
w perspektywie narracji biograficznych. Wrocław 2010, s. 29. Warto tu także wspomnieć o dawnych
(1967) a istotnych rozważaniach R. Barthes’a o roli języka w zapisie faktów historycznych (Dyskurs
historii. Przeł. Z. K l o c h, A. R y s i e w i c z. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3). Zob. też liczne
prace na temat oral history, m.in.: C. C a u t h, Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History. Baltimore 1996. – V. R. Y o w, Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social
Science. Lanham 2005. – The Oral History Reader. Ed. R. P e r k s, A. T h o m s o n. Wyd. 2. New
York 2006.
10
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świadczane są w podobny sposób. Aby stały się trwałym elementem świadomości,
a więc pamięci, przekształca się je w opowieść, w narrację. Opowieść nadaje kształt
doświadczeniu. Stwierdza Jerzy Trzebiński:
Opowiadając komuś historię, odwołuję się do mojej refleksji na temat doświadczonej lub
doświadczanej właśnie historii. Zdarza się też przekazywanie treści świadomości pojawiających
się „w toku” doświadczania.

I dalej:
Sądzimy, że ważna część naszego doświadczania ma postać doświadczania określonych
historii, sądzimy też, że ważna część naszych refleksji na temat doświadczanego świata ma
postać refleksji o historiach, które „nam się wydarzyły” lub „które się dzieją”. To nie refleksja
nadaje narracyjny sens naszemu doświadczaniu. [...] Doświadczam historii, gdyż moje rozumienie jest sterowane narracyjnymi regułami interpretacji zdarzeń i własnej roli w tych zdarzeniach 13.

Nie są to z pewnością pozycje podmiotu mówiącego bezwzględnie wykluczające się, lecz raczej tendencje występujące w większości opowiadań.
Edelman w swych opowieściach jest przede wszystkim uczestnikiem wydarzeń.
Bardzo rzadko przyjmuje rolę obserwatora. Jest uczestnikiem, choć nie zawsze do
końca świadomym, tego, co się dzieje i co należałoby zrobić. Świadomość działań
dokonywanych w przeszłości pojawia się później, wraz z ich opisem, interpretacją
– wraz z wprowadzeniem „historii” w machinę języka. Edelman jest agensem,
postacią działającą, tak można określić jego rolę w opowiadaniu o przeszłości
i samej przeszłości (uczestnik dwu powstań, opozycjonista, później lekarz, nie
stroniący od ryzykownych metod terapii).
Ale o przeszłości można opowiadać także z perspektywy obserwatora, świadka wydarzeń, pozbawionego możliwości działania. I tak się zresztą w wypowiedziach wspomnieniowych historii oralnej mówi dość często:
Kiedyś biegniemy z kamieniami i nagle każą nam się zatrzymać. Po obu stronach ścieżki
na takich wysokich, jakby barowych stołkach siedzieli esesmani. Na kolanach trzymali karabiny, a obok każdy z nich miał drąg. Jeśli któryś uznał, że więźniowie za wolno biegną, to tym
drągiem walił po głowach, po plecach. Kapo robili to samo 14.

Dominanta narracyjna jest skorelowana zazwyczaj ze świadomością opowiadającego, z postawą, jaką mógł przyjąć w czasie i sytuacji, o których mówi. Pamięć
czasu przeszłego zdaje się zawierać obrazy przeżyć, wraz z rolą, jaką się odgrywało w zdarzeniach, ale widzianą z perspektywy teraźniejszej, z perspektywy
sytuacji wypowiadania. Jednak opowieści o doświadczeniu granicznym wpisują
się w określone schematy, jak wszystkie inne narracje o świecie.
Każda narracja autobiograficzna przywołuje nie tylko indywidualne doświadczenia jej
autora, ale także historie i zdarzenia innych, ważne (dla tej grupy więźniów) wydarzenia z historii obozu albo z historii w ogóle. Tylko rozpoznając te społeczne konteksty i torując sobie
13
J. T r z e b i ń s k i, Narracja jako sposób rozumienia świata. W zb.: Praktyki opowiadania,
s. 106, 107.
14
A. J u s z k i e w i c z, wspomnienie o przeżyciach obozowych. Cyt. z: Ocaleni z Mauthausen.
Relacje polskich więźniów z obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen. Wybór i oprac.
K. M a d o ń - M i t z n e r. Warszawa 2010, s. 131.
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drogę w ich gąszczu, można się przybliżyć do indywidualnych doświadczeń. Indywidualnych,
przeżytych [...], to nie znaczy „surowych” – nie mogą być takie, już choćby dlatego, że zostały zakomunikowane, wyrażone w języku 15.

W autobiograficznej narracji o przeszłości obraz „ja” nie zawsze musi stanowić
prostą funkcję opisywanych zdarzeń. Bywa, że w dużo większym stopniu jest on
zależny od aktualnych przekonań o samym sobie, od tego, jak się postrzega siebie
w czasach, o których się opowiada. Przeszłość może być przecież widziana z perspektywy teraźniejszości, co prowadzi do jej różnorodnych interpretacji. Nawet
przy zgodności faktów opowiadanych przez rozmaite osoby. Lub braku odniesień
potrzebnych do zrozumienia świata, o którym się opowiada. To może spowodować
konflikt świadomości, co jasno widać w wywiadach z Edelmanem.
Konflikt świadomości szczególnie wyraźny jest w filmie dołączonym do książki Marek Edelman. Życie. Po prostu, która stanowi w dużym stopniu zapis rozmów
z Edelmanem przeprowadzonych przez Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetkę.
Gdy pada pytanie o wątpliwości, które może mieć człowiek strzelający do innego
człowieka, Edelman wyraźnie się irytuje.
– Jest pan dzieciak, co to znaczy? Jak pan strzela, to nie wie pan, do kogo pan strzela.
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi 16.

Doświadczenie przeżyte trudno przełożyć na słowa. Pytający chce się jak
najwięcej dowiedzieć, to zrozumiałe. Ale dostęp do przeszłości jest zapośredniczony przez wypowiedzi, teksty, fakty, ideologie, stereotypowe interpretacje.
O przeszłości się opowiada, lecz za wypowiedzią (mową) stoi świadomość czasu
i doświadczenia, którą trudno przekazać. Relacjonowana przeszłość jest diametralnie różna od teraźniejszości dostępnej rozmówcom. I autobiografię, i historię
mówioną zaliczyłbym zatem do szczególnie konfliktogennych gatunków wypowiadania się o przeszłości. Traktowane jako świadectwo prawdy, w istocie konstruują jej obraz z subiektywnego punktu widzenia. Opowieść o przeszłości zawiera prawdę czyjąś, doświadczaną lub rekonstruowaną. Dialog o czasie przeszłym
jest więc niejako z konieczności konfliktowy. Opowiadanie nadaje przy tym sens
przeszłości, wypowiedzi i narratorowi: buduje obraz życia człowieka 17. Nieuchronnie powiązana z interpretacją faktów narracja o przeszłości odwołuje się, z jednej
strony, do formacji dyskursywnych kształtujących konwencje mówienia o historii,
biografii, z drugiej zaś – do własnych przekonań na temat sensu doświadczanych
zdarzeń i własnych możliwości rozumienia świata. Przywołane tu odniesienia
występują w opowieściach Edelmana.
Już jest tam takie zdanie gdzieś: najważniejsze jest życie, a jak jest już życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest
najważniejsze. Koniec 18.

Historia mówiona stanowi konstelację subiektywnych opowieści, które budują obraz przeszłości, zapośredniczony przez doświadczenie indywidualne, tylko
pozornie wolny od uzależnień ideologicznych. Nie wszyscy, których wypowiedzi
F i l i p k o w s k i, op. cit., s. 75.
B e r e ś, B u r n e t k o, op. cit., płyta DVD z zapisem filmu.
17
Zob. T r z e b i ń s k i, op. cit., s. 111–116.
18
Marek Edelman: Bóg śpi. Ostatnie rozmowy prowadzą W. B e r e ś i K. B u r n e t k o.
Warszawa 2010, s. 11.
15
16
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konstruują „mapę przeszłości”, mają tego świadomość. Edelman jest z pewnością
wśród tych, którzy widzą subiektywność tego, o czym i jak opowiadają.
To, co chcę opowiedzieć, to nie jest prawda historyczna. To jest relacja ze zdarzeń, w których uczestniczyłem, oraz to, co wtedy ze skąpych wiadomości do mnie docierało. [s. 105]

Konflikt świadomości może prowadzić do konfliktu w sferze dyskursów kultury. Jednak nie jest to takiej sytuacji warunek konieczny. Jeśli uznać za poprawne
rozróżnienie Jurija Łotmana na „binarne” i „ternarne” systemy kultury, to można
powiedzieć, iż konflikt w kulturach pierwszego rodzaju prowadzi do destrukcji
bądź dekonstrukcji systemu, a w kulturach drugiego rodzaju przebiega ewolucyjnie, wzbogaca s e m i o s f e r ę 19. Rola konfliktu w kulturze powinna być zatem
opisywana i oceniana w ścisłym związku z jej typem i uwarunkowaniami historycznymi. Tyle że w ujęciu semiologicznym kultura sama w sobie jest konfliktowa. Aby mogła istnieć, muszą się na nią składać różne systemy zbudowane ze
znaków ikonicznych i znaków werbalnych. Jest przy tym konstelacją tekstów,
którym przypisuje się znaczenia. Kultura nie tworzy jednorodnego systemu porządkującego ją w każdym miejscu w taki sam sposób. Wartości przypisywane
tekstom i znakom współzawodniczą o centralne miejsce w systemie. Zdaniem
Łotmana, kulturą rządzą sprzeczne tendencje: pierwsza, związana ze wzrostem
różnorodności, i druga – łącząca się z dążeniem do ujednolicenia, ze wzrostem
jednorodności 20. Na każdym z możliwych do wyznaczenia poziomów kultury
funkcjonują teksty, które współtworzą odmiany dyskursu i wypowiedzi będące
elementarnymi nośnikami wartości.
Opowieści o doświadczanej przeszłości realizujące wzorzec autobiografii
i historii mówionej w przypadku Edelmana są mówieniem o wartościach indywidualnych podniesionych do rangi wartości kulturowej. W centrum stawia się tu
życie, relacje wobec drugiego człowieka. Sadzę, że w istocie nieco podobnie jak
u Martina Bubera lub Emmanuela Lévinasa, zastanawiających się nad rolą „odwróconego” czy nieobecnego Boga w świecie doświadczeń granicznych. Bóg,
który śpi, przecież w jakiś sposób istnieje, choć z pewnością nie w taki, w jaki by
się chciało, by istniał. Mam na myśli analogię w dążeniu do interpretacji świata,
nie zaś lekturowe czy filozoficzne powinowactwo.
Rosnące ostatnio zainteresowanie autobiografią i historią mówioną można
potraktować jako przejaw poszukiwania autentycznych wartości kulturowych,
których świadectwami są wybory osób, czyjeś życie przeżyte bądź przeżywane.
Widziałbym w takich dążeniach przeciwwagę dla tendencji unifikacyjnych dzisiejszej kultury, dla zastępowania świata przez znaki, które traktuje się (w mediach,
w kulturze masowej) nie tyle jako nośniki znaczenia, co surogaty rzeczywistości.
To proces, który Jean Baudrillard nazywał symulacją 21. Autobiografia i historia
mówiona zmuszają do pomyślenia świata, którego dotyczą, gdyż nie potrafią i nie
mogą być jego kopią werbalną, obrazowaną w słowach. Prawdopodobnie dlatego
autobiografia i historia mówiona stają się ostatnio ważnym składnikiem aktualnego dyskursu o nieodległej przeszłości.
Zob. J. Ł o t m a n, Kultura i eksplozja. Przeł., wstęp B. Ż y ł k o. Warszawa 1999. Zob. też
J. M. Ł o t m a n, Semiosfera. Sankt-Pietierburg 2000.
20
J. Ł o t m a n, Semiotyka filmu. Przeł. J. F a r y n o, T. M i c z k a. Warszawa 1983.
21
J. B a u d r i l l a r d, Symulakry i symulacja. Przeł. S. K r ó l a k. Warszawa 2005.
19
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Abstract
ZBIGNIEW KLOCH
(University of Warsaw)

EDELMAN: SHORT STORY, CONSCIOUSNESS DISCOURSE AND CONFLICT
The article is a description of the role of the story in Marek Edelman’s accounts about the past
time of occupation. In the literary genres typology his statements fringe upon autobiography and oral
story, whilst in the perspective of the history of events Edelman in his accounts plays the role of
a witness of historical events, a source of knowledge about the past and at the same time its interpreter. This issue differs, among others, the situations of narration on past events in Edelman’s stories
from those produced by professional historians. The case of Edelman, who his description of events
usually develops in the situations of dialogues (interview, public speech) with people who lack such
experience, becomes a convenient point for formulating a number of theses about consciousness
conflict seen as a mechanism co-creating the discourse of culture.
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SELIM CHAZBIJEWICZ JAKO POETA POLSKO-TATARSKI
Wciąż nie zbadanym zagadnieniem na gruncie polonistyki pozostaje twórczość
literacka polskich Tatarów. Trudności, jakie napotyka badacz literatury polsko-tatarskiej, są dwojakiego rodzaju. Gdy mówimy o piśmiennictwie tatarskim
w dawnej Rzeczpospolitej, problem stanowi trudny dostęp do źródeł, których
większość znajduje się w archiwach krajów dawnego ZSRR lub w posiadaniu osób
prywatnych 1. Badania komplikuje ponadto fakt, iż teksty tatarskie, w językach
białoruskim i polskim, zapisywane były w tamtym okresie alfabetem arabskim. Ta
literatura wzbudziła zainteresowanie wśród orientalistów, którym zawdzięczamy
szereg studiów dotyczących twórczości Tatarów polsko-litewskich w epokach
dawniejszych (to przede wszystkim piśmiennictwo religijne i użytkowe, rzadziej
mamy do czynienia z literaturą artystyczną) 2.
Literatura polsko-tatarska w XX wieku stanowi odrębne zagadnienie. W związku z nią należy już mówić nie o literaturze tatarskiej sensu stricto, lecz o literaturze
polskiej tworzonej przez Tatarów. Jednakże taki porządek odbioru może spowodować z kolei trudność we właściwej interpretacji tych dzieł. Badacz literatury
polskiej, który zwykł ją odczytywać z odniesieniem do europejskiego kodu kulturowego, ma prawo nie zwrócić uwagi na to, że twórczość Tatarów, choć pisana
w języku polskim, jest zarazem „poezją Wschodu i Zachodu”. Literatura Tatarów
polskich, podobnie jak np. literatura polsko-żydowska, odwołuje się jednocześnie
i do polskiej, i do „obcej” tradycji kulturowej. Podlega ona analogicznym przemianom do całej literatury polskiej, jednakże w przypadku dzieł polsko-tatarskich
ważna jest też tradycja islamu i narodów turkijskich oraz dziedzictwo kulturowe
cywilizacji Wielkiego Stepu 3.
1
Zob. na temat problemów w badaniach wczesnej twórczości Tatarów polsko-litewskich:
M. L e w i c k a, Tatarskie hramotki i daławary. „Przegląd Tatarski” 2009, nr 4, s. 28.
2
Zob. np. A. D r o z d: Staropolska poezja Tatarów. „Tytuł” 1995, nr 1; Wpływy chrześcijańskie na literaturę Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej. Między antagonizmem a symbiozą. „Pamiętnik
Literacki” 1997, z. 3. Katalog zabytków tatarskich. T. 3: Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich. Red. A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda. Warszawa 2000.
3
Potrzeba przekładu jednego kodu kulturowego na drugi, szczególnie w sytuacji, gdy oba
istnieją w tym samym języku, nakazuje skierować się ku komparatystyce wewnętrznej, bez której
– jak słusznie zauważa H. D u ć - F a j f e r (Etniczność a literatura. W: Kulturowa teoria literatury.
Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006, s. 444) – „nie tylko
przeszłość, ale w równym stopniu i teraźniejszość kulturowa w Polsce staje się niezrozumiała”.
Autorka odwołuje się do propozycji W. P a n a s a zawartej w jego artykule O pograniczu etnicznym

I-7.indd 117

2013-06-17 13:23:28

118

grzegorz czerwiński

Zgłębianie wiedzy o literaturze polsko-tatarskiej okazuje się niezwykle interesujące. Nie tylko wśród piśmiennictwa tatarskiego natrafiamy na, wspomniane
już, zabytki tatarskiej literatury religijnej czy też na międzywojenne reportaże
podróżnicze (autorstwa Jakuba Szynkiewicza, Leona Kryczyńskiego, Edigego
Szynkiewicza, Alego Ismaila Woronowicza) i poezję (np. Stanisława Kryczyńskiego). Możemy również dowiedzieć się, że niektórzy heraldycy utrzymują, iż nawet
pisarze tej sławy co Sienkiewicz wywodzą się z rodów tatarskich (ojciec autora
Trylogii miał być Tatarem litewskim, który przyjął religię katolicką) 4. Ponadto
obraz Tatarów pojawia się także w dziełach Polaków, począwszy od Kronik Jana
Długosza aż po utwory Józefa Mackiewicza 5.
Obecnie szacuje się, że w granicach powojennej Polski żyje około 3–4 tys.
Tatarów (dokładna liczba jest jednak trudna do określenia), nazywanych najczęściej
polskimi – by odróżnić ich od Tatarów krymskich czy też Tatarów nadwołżańskich
lub kazańskich 6. Nawet tak niewielka wspólnota etniczna (w związku z dużym
stopniem asymilacji mówi się w odniesieniu do Tatarów polskich nie o mniejszości narodowej, lecz o grupie etnicznej) ma również i dzisiaj swoich przedstawicieli w dziedzinie literatury. Współczesną twórczość literacką Tatarów polskich należałoby opisywać jednak przede wszystkim w kategoriach antropologii i socjologii (ze względu na jej niewielkie zazwyczaj – choć nie jest to regułą – wartości
artystyczne, przy równocześnie bardzo głębokim zaangażowaniu etycznym, pisarzy wywodzących się z małej wspólnoty etnicznej) 7. Jednakże zdarzają się wśród
twórców tatarskich również poeci wysokiej klasy. Za najwybitniejszego współczesnego pisarza polsko-tatarskiego – obok Musy Czachorowskiego – można bez
wątpienia uznać Selima Chazbijewicza. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie, jak rozwijała się twórczość poetycka tego autora, oraz wskazanie najważniejszych tematów i problemów występujących w jego liryce. Jednocześnie przywoływane zostaną tradycje filozoficzne, literackie, antropologiczne, które będąc
właściwymi narzędziami do opisu twórczości Chazbijewicza, mogą okazać się
w badaniach literackich (w zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów.
Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996).
4
Zob. P. B o r a w s k i, A. D u b i ń s k i, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje.
Warszawa 1986, s. 6.
5
Zob. S. C h a z b i j e w i c z, Azja w środku Europy. Tatarzy w twórczości Józefa Mackiewicza. „Tytuł” 1995, nr 1. – B. P o d o l a k, O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie. „Przegląd
Tatarski” 2009, nry 3–4.
6
Pod nazwą „Tatarzy polsko-litewscy” (lub „Tatarzy litewscy”, co jest terminem mniej precyzyjnym) rozumie się zazwyczaj tych Tatarów, którzy zamieszkiwali obszary dawnej Rzeczpospolitej przed 1914 rokiem. Od czasów Dwudziestolecia międzywojennego mówi się już o Tatarach
polskich (zamieszkałych w granicach odrodzonego państwa polskiego i posługujących się językiem
polskim). Sprawa ta skomplikowała się po drugiej wojnie światowej na skutek przesunięcia się
granic Polski, i dziś należałoby wyróżnić Tatarów polskich, Tatarów litewskich (żyjących w niepodległej Litwie, dla których rodzimym językiem jest litewski albo rosyjski) i Tatarów białoruskich
(obywateli Białorusi, mówiących najczęściej po rosyjsku).
7
Z twórczością literacką Tatarów polskich można się zapoznać przede wszystkim na łamach
„Życia Muzułmańskiego” i „Rocznika Tatarów Polskich”. Tematy literackie podejmowane są też
przez redakcję „Przeglądu Tatarskiego”. Wydana została również mała antologia współczesnej poezji
Tatarów polskich (Oto moje dziedzictwo. Tatarskie wierszowanie. Red. M. Czachorowski, H. Szahidewicz. Wrocław–Białystok 2010), w której oprócz utworów Chazbijewicza i Czachorowskiego
można przeczytać utwory 18 innych autorów – poetów nieprofesjonalnych lub debiutantów.
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pomocne – w perspektywie ogólnej – do zrozumienia literatury współczesnej (i
nieco wcześniejszej) polskich Tatarów 8. Innych metod naukowych wymaga oczywiście analiza wspomnianego na wstępie piśmiennictwa dawnego Tatarów polsko-litewskich. Miejsce literaturoznawczej analizy i interpretacji zajmuje w tych badaniach archiwistyka i swoiście rozumiana „egzegeza” historyczna. Twórczość ta
pozostaje niezmiennie przedmiotem dociekań przede wszystkim kitabistyki, nie
zaś polonistycznych studiów literaturoznawczych.
Selim Mirza Chazbijewicz (ur. 1955) debiutował w 1973 roku na łamach „Poezji”. Do dziś wydał następujące książki poetyckie: Wejście w baśń (1978), Czarodziejski róg chłopca (1980), Sen od jabłek ciężki (1981), Krym i Wilno (1990),
Mistyka tatarskich kresów (1990), Poezja Wschodu i Zachodu (1992), Rubai’jjat,
albo czterowiersze (1997) i Hymn do Sofii (2005). Podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim należał do grup poetyckich „Wspólność” i Nowe Żagary (1976–
1981), a na początku lat dziewięćdziesiątych związał się ze Stowarzyszeniem Pisarzy Krymskotatarskich na Krymie. Wiersze Chazbijewicza były tłumaczone m.in.
na język rosyjski, a w przekładzie tatarskim (w języku Tatarów nadwołżańskich)
ukazały się w prestiżowym piśmie literackim „Argamaq” w Tatarstanie. Poezja
Chazbijewicza, chociaż została dostrzeżona i doceniona przez krytykę literacką 9,
a sam poeta cieszy się międzynarodowym uznaniem w środowisku tatarskim, nie
doczekała się jeszcze kompleksowego opracowania literaturoznawczego. Bogaty
dorobek Chazbijewicza i dostateczny dystans czasowy, jaki dzieli nas od książkowego debiutu poety, dziś już nie tylko pozwalają na dokonanie całościowej analizy jego liryki, ale i umożliwiają dostrzeżenie określonych tendencji rządzących tą
twórczością, jak też wskazanie różnorodnych kontekstów interpretacyjnych.
Analizę tekstów poety zacznijmy od pierwszego tomiku, zatytułowanego
Wejście w baśń, który – mimo młodego wieku debiutanta – robi wrażenie bardzo
dojrzałego. Rozpoczyna się mottem z Kresu Erwina Kruka:
Zdawać sobie sprawę,
że jest się ostatnim z plemienia... [cyt. za: W 7] 10

Te słowa określają sytuację egzystencjalną młodego poety. Jego „plemię”
powoli przestaje istnieć: przodkowie odeszli, a on jest sam. Nie bez znaczenia
wydaje się też fakt, że cytowany przez Chazbijewicza fragment pochodzi z utwo8
Szczególnie ważne jest przyjrzenie się literaturze tatarskiej z okresu Dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to inteligencja tatarska pełniła istotną funkcję w procesie odradzania się państwa
polskiego i polskiej kultury, a twórczość tatarska była o wiele obfitsza niż współcześnie. Zob. najważniejsze prace na temat roli Tatarów w dziejach Polski: B o r a w s k i, D u b i ń s k i, op. cit. –
A. M i ś k i e w i c z, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne. Warszawa
1990. – J. T y s z k i e w i c z, Z historii Tatarów polskich 1794–1944. Wyd. 2. Pułtusk 2002.
9
Zob. wybrane recenzje i analizy liryki poety: T. L i n k n e r, Od baśni do „mistyki tatarskich
kresów”. „Pomerania” 1994, nr 5. – T. Z a n i e w s k a, Misterium pamięci. „Test” 1997, nr 4. –
M. M. D z i e k a n, Rubai’jjat, albo czterowiersze. „Przegląd Orientalistyczny” 1998, nr 3/4. Należy
odnotować, iż uwagi na temat twórczości Chazbijewicza pojawiają się również przy okazji omawiania innych książek poetyckich (np. M. M. D z i e k a n, Kobieta, koń i step. Wokół czterowierszy
Musy Czachorowskiego. „Przegląd Tatarski” 2009, nr 1) czy też prognoz krytycznoliterackich
(K. K a r a s e k, Jaka będzie poezja przyszłości? „Literatura” 1991, nr 11).
10
Skrótem tym odsyłam do: S. C h a z b i j e w i c z, Wejście w baśń. Olsztyn 1978. Ponadto
stosuję w artykule jeszcze inne skróty na oznaczenie tomików tego autora: Cz = Czarodziejski róg
chłopca. Gdańsk 1980; H = Hymn do Sofii. Olsztyn 2005. Liczby po skrótach wskazują stronice.
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ru przedstawiciela innej małej grupy etnicznej – tragicznie doświadczonego przez
historię Mazura, który wskutek wydarzeń drugiej wojny światowej i, będącego jej
konsekwencją, przesunięcia się granic państwowych w Europie Środkowo-Wschodniej utracił związek z tradycją i kulturą swoich przodków 11.
Wiersz otwierający tom Wejście w baśń nosi tytuł Rubai i zawiera dedykację
– „Dziadkom”. Rubai to wywodzący się z tradycji perskiej 4-wierszowy utwór
poetycki, zazwyczaj o tematyce filozoficznej 12. W takiej też „orientalnej” formule
zamyka pierwsze wspomnienie bohaterskiej przeszłości swojego narodu Chazbijewicz. Figurą centralną w tym wierszu jest zbroja (tutaj: symbol tradycji ułańskiej
polskich Tatarów), której „chrzęst wśród cieni” wywołuje wspomnienia o minionym
– o tatarskich przodkach, po których pozostają tylko „prochy”, którzy są „martwi”,
„niemi”. Autora zdaje się nurtować jednocześnie pytanie (nie wyrażone wszakże
wprost): dlaczego również i żywi milczą, dlaczego pozostają – „niemi”? Zestawienie przywołanych przez tatarskiego poetę słów Kruka z wierszem Rubai pokazuje,
że już na samym wstępie drogi twórczej Chazbijewicz miał świadomość bycia
„ostatnim”, którego moralnym obowiązkiem jest pamiętać i zapisywać ślady przeszłości.
Jednakże aby nieść dzisiaj słowo o historii, należy cofnąć się w przeszłość.
Współczesny polski Tatar, wchodzący w dorosłość w latach siedemdziesiątych
XX wieku, musi odnaleźć to, co już zostało przez jego grupę etniczną utracone,
zapomniane. Musi odzyskać pamięć etniczną (pamięć zbiorową danej grupy etnicznej 13), niezbędną do samookreślenia się w sytuacji bycia „ostatnim”. Bohater
wierszy Chazbijewicza cofa się więc myślami do przeszłości. Jazda do Bohonik,
wsi na Podlasiu, jednej z ostatnich osad polskich Tatarów, staje się wyprawą w głąb
czasu (Jadąc do Bohonik). We śnie powraca poeta do dzieciństwa i wraz z babką,
jako 5-letni chłopiec, odwiedza grób matki (Pra–sen). W jungowsko-heideggerowskim poemacie Lipkowie (Lipkami byli nazywani Tatarzy w Wielkim Księstwie
Litewskim) interesują Chazbijewicza z kolei ontologiczne podstawy bycia własnego „ja” w świecie, istnienia wobec historii i zbiorowości. Bohater liryczny poety,
niczym wizjoner z literatury młodopolskiej, zstępując „w głąb”, zanurza się w swym
„ja” i w zbiorowej duszy narodu 14. Podróże w przeszłość, owo ciągłe zapisywanie
w poezji „nieobecnego”, gdzie indziej nazywa Chazbijewicz „odyseją”, a więc
mitologicznym powrotem do utraconej ojczyzny. Czytamy w wierszu Cieniom:
Jeszcze nie umiem nazwać
tego co odeszło tego
co nie było nie będzie
niby tętent koni na
Dzikich Polach niby
11
Zob. E. K o n o ń c z u k: Mazurska obecność Erwina Kruka. Białystok 1993; Literatura
i pamięć na pograniczu kultur. (Erwin Kruk – Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski). Białystok 2000.
12
Na temat rubajjatów zob. J. C i o p i ń s k i, Świat dawnej literatury tureckiej. Kraków 1997.
13
Więcej o pamięci zbiorowej zob. E. R y b i c k a, Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie
geopoetyki). „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2, s. 22–23. Autorka powołuje się na prace J. A s s m a n a
(Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa. Przeł. S. D y r o f f, R. Ż y t y n i e c. „Borussia” 2003,
nr 29) i J. K a ł ą ż n e g o (Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych. „Kultura Współczesna” 2007, nr 3).
14
Zob. W. G u t o w s k i, wstęp w: T. M i c i ń s k i, Wybór poezji. Oprac. W. G u t o w s k i.
Kraków 1999, s. 28.
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drżące nawoływanie
Nieobecnego –
[. . . . . . . . ]
Pól bitewnych drżąca wiaro
skóro kwaśna i głodne
włosy – nazwijcie przecież
tak niechciany wiersz
moją odyseją – – – [W 51]

Bohater Chazbijewicza poszukuje istoty swojego „ja”. Zanim jednak nastąpi
„wzlot”, rozumiany jako ostateczne ukształtowanie się świadomości (indywidualnej i etnicznej), bohater przywołuje znane z dzieciństwa szczątki tradycji przodków
– narodowe potrawy (kołduny, rosół), stare księgi religijne, odwiedza wnętrze
meczetu, mizar (muzułmański cmentarz). Niemalże pełna asymilacja narodu tatarskiego w Polsce powoduje, iż tatarskość istnieje dzisiaj czasem jedynie w symbolach i rytuałach, które dla dziecka stanowić mogą niezrozumiałe elementy dawnego mitu, opowiadanej przez babkę legendy lub baśni, jakieś fragmenty tradycji
tatarskiej czy muzułmańskiej (Pra–sen). W tego typu wizjach granica między
tożsamością etniczną a tożsamością religijną jest zazwyczaj bardzo płynna: islam
istnieje w nich przede wszystkim jako składnik mitu tatarskiego. Mityzacja przeszłości potęguje się ponadto za sprawą braku jednoznacznego rozróżnienia jawy
i snu oraz przez dominację obrazowania onirycznego.
Przekazywanie tradycji narodowo-religijnej w kategoriach baśni, legendy, mitu
jest typowe dla „islamu ludowego” (właściwego szczególnie terenom Azji Centralnej czy – szerzej – obszarowi cywilizacji Wielkiego Stepu), w którym –
pojęcie „muzułmanin” jest najczęściej używane w bardzo wąskim znaczeniu: wyraża [...]
przynależność rodową lub plemienną, rzadziej tożsamość etniczną, a tylko w wyjątkowych
wypadkach przynależenie do ummy, wspólnoty wszystkich wyznawców islamu 15.

Dodajmy, iż „islam ludowy” zawsze stanowił ostoję religijności muzułmańskiej
w sytuacji braku wolności religijnej albo/i wskutek braku oficjalnych instytucji
życia religijnego. Osiedlając się w obcym religijnie środowisku, Tatarzy polscy,
oddaleni od centrów kultury muzułmańskiej, wytworzyli zamienne formy światopoglądu muzułmańskiego, w wielu aspektach różniące się od islamu „oficjalnego”.
Z drugiej strony, po dokonaniu się całkowitej asymilacji językowej Tatarów polskich
w XVIII wieku tożsamość tatarska określona była przez odrębną religię i szeroko
rozumianą kulturę religijną 16, która już wtedy nie była kulturą klasycznego islamu.
Jednakże termin „islam ludowy” w płaszczyźnie biograficznej nie tłumaczy
w przypadku Chazbijewicza zbyt wiele. Jako potomek ważnego rodu Tatarów-muzułmanów poeta musiał otrzymać w domu nienaganne wykształcenie religijne 17.
Mityzacja religii, dokonana w jego liryce, winna mieć więc i inną wykładnię
S. Z a p a ś n i k, „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska.
Wrocław 2006, s. 43 (rozdz. Islam w Azji Centralnej. Próba charakterystyki).
16
Zob. S. C h a z b i j e w i c z, Książka polsko-litewskich tatarów i jej rola w kształtowaniu
świadomości etnicznej. W zb.: Książka ponad podziałami. Red. A. Krawczyk. Lublin 2007, s. 60.
17
Na temat roli, jaką odgrywali przodkowie S. C h a z b i j e w i c z a w społeczności tatarskiej
i muzułmańskiej, pisze sam poeta w artykule Tatarzy w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim po roku
1945 („Przegląd Tatarski” 2009, nr 1).
15
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interpretacyjną. Jaką? Zastanowimy się nad tym w dalszej części rozważań. Tutaj
zasygnalizujmy tylko, że w owej mitologizacji istotną rolę odgrywają odwołania
do kultur środkowoazjatyckich (do terminu „islam ludowy” przyjdzie nam zatem
jeszcze powrócić).
W wierszach młodego Chazbijewicza obserwujemy wewnętrzne zmaganie się
z postawą całkowitego „poddania się” (arab. „al-Islām” – ‛poddanie się’). W wierszu *** (Ciało moje...) poranny namaz (tur. „namaz” – ‛modlitwa odmawiana pięć
razy dziennie przez muzułmanina’) jawi się jako przeciwieństwo fizjologii („ciało
namazem senne [...]”, W 13), a sama forma modlitwy jest jakby czymś narzuconym
ciału bohatera, które stworzone zostało nie tylko do „modlitwy”, ale i do „miłości”
i „herezji”. W wierszu można odczuć przytłoczenie bohatera przez tradycję oraz
gnostyczne doświadczenie uwięzienia ducha w materii. Szczególnie wyrazisty
okazuje się motyw „zawijania w kołduny”: ciało bohatera poddawane jest formowaniu, ugniataniu, jest zginane czyimiś obcymi rękami, poza wolą bohatera i bez
jego zgody. Ciało staje się „każde”, a więc to tylko jeden z elementów „odindywidualizowanej” grupy modlących się wiernych. Czytamy w wierszu *** (Ciało
moje...):
Ciało moje – tkliwe – każde – wypiekanym
półksiężycem oblepione
w końcach
zawijane w kołduny
ciało namazem senne
zginane i przekorne w meczecie
[. . . . . . . . . . . . . . .]
ciało moje kanciaste – każde
pod półksiężyc oporne [W 13]

Z drugiej jednak strony, w „herezji”, z którą mamy do czynienia w tym wierszu, można dostrzec pierwsze próby poszukiwania przez poetę własnej wizji islamu. Skonfrontujmy tę hipotezę z obrazem z wiersza Meczet (2).
Niech Allah
spojrzy na mnie w kropli darni
niech kilka drzew zaprzeczy moim ruchom
[. . . .]
minaret
na bakier przekrzywię –
ptakom na gościnę [W 11]

Zamiast wymuszonej przez tradycję, porannej, „mechanicznej” modlitwy mamy
sugestię bezpośredniego, personalnego kontaktu z Bogiem. Symboliczna destrukcja meczetu („minaret [...] przekrzywię”), w której pobrzmiewają słowa poety
sufickiego Abu Saida Ibn Abi Chajara, przywoływać może na myśl postaci muzułmańskich „jurodiwych” – członków bractw sufickich, islamskich ascetów i mistyków, szukających indywidualnej ścieżki poznania Boga 18.
Póki nie runie szkoła i minaret,
Nie dokona się nasze święte dzieło.
18
Zob. E. M a c h u t - M e n d e c k a, Archetypy islamu. Wyd. 3. Warszawa 2006, s. 64 (rozdz.
Muzułmański mistycyzm).
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Póki wiara nie stanie się herezją, a herezja wiarą,
Nie będzie prawdziwego muzułmanina

– pisał Ibn Abi Chajar 19. W takim porządku interpretacyjnym już pierwszy tom
poezji Chazbijewicza mógłby stanowić, inspirowaną sufizmem, próbę odszukania
własnej drogi w religii przodków (dodajmy w tym kontekście, że o sufizmie mówi
się też jako o gnozie islamu).
Drugi tom wierszy Chazbijewicza, czyli Czarodziejski róg chłopca, stanowi
kontynuację dokonań twórczych znanych z Wejścia w baśń. Oba tomiki wypełnia
poetyckie zmaganie się ze swoją tożsamością. Autor penetruje pokłady podświadomości, ponawiając co chwila pytanie: „kim jestem?” Taka postawa artystyczna,
w której zwraca się poeta ku własnej indywidualności, zgadza się z postulatami
Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów „Wspólność”. Jej członkiem był w tamtym
czasie Chazbijewicz. Założeniem tej gdańskiej grupy stała się szeroko rozumiana
prywatność, obrona „bezpieczeństwa i niezależności Człowieka Pojedynczego”,
osobiste postrzeganie i przeżywanie rzeczywistości 20. Poezja Chazbijewicza, będąca wyrazem poszukiwania źródeł etnicznej tożsamości, wpisywała się idealnie
w propozycje ideowe grupy. Wszakże zainteresowanie „nieświadomym” i poszukiwanie istoty własnego „ja” nie wynika z programu wspomnianej grupy poetyckiej
(która miała charakter sytuacyjno-przyjacielski, a nie programowy). Ujawnia się
tutaj fascynacja Chazbijewicza poezją młodopolską 21. W aspekcie obrazowania
poetyckiego pozostaje on wierny mistrzom młodopolskim, przede wszystkim –
Tadeuszowi Micińskiemu (sam siebie określa jako kontynuatora estetyki twórczej
autora Nietoty). U Chazbijewicza, tak samo jak u Micińskiego, akcja wierszy
rozgrywa się najczęściej w świecie „jaźni”, a elementy dookolnej rzeczywistości
stają się symbolami rzeczywistości psychicznej 22. Jednak, o ile nieświadomość
u Micińskiego wyraża ciemną stronę osobowości, pierwiastki lucyferyczne w człowieku, o tyle w twórczości Chazbijewicza jest ona jedynie sferą tego, co nieświadome, co nie może ujawnić się w świadomości, a co stanowi istotę procesu indywidualizacji i poszukiwania Pełni. Prawdopodobnie to również Miciński, tłumacz
Cyt. za: I. S h a h, Droga sufich. Przeł. T. B i e r o ń. Warszawa 2009, s. 45.
S. C h a z b i j e w i c z, W. C h y l i ń s k i, A. C z e k a n o w i c z [i in.], „Wspólność”.
„Poezja” 1976, nr 9. Zob. też G. G a z d a, Wspólność. Hasło w: Słownik europejskich kierunków
i grup literackich XX wieku. Warszawa 2000, s. 662.
21
Warto również dodać, iż oprócz tradycji modernistycznej ważną inspiracją twórczą dla Chazbijewicza była tradycja romantyzmu europejskiego. Zainteresowanie poety romantyzmem zaznacza
się nie tylko poprzez nawiązanie do zbioru niemieckiej poezji ludowej pt. Des Knaben Wunderhorn
(niem. „Czarodziejski róg chłopca”), wydanego w okresie romantyzmu przez przedstawicieli szkoły
heidelberskiej, C. Brentana i C. J. F. L. A. von Arnima (później wykorzystanych m.in. przez G. Mahlera), ale też łaczy się z koncepcją „poezji integralnej” tatarskiego poety, która bierze się z kolei m.in.
z lektury Novalisa i przeżywania okultystycznej sfery poezji J. W. Goethego. Dla poezji archetypicznej, za jaką bez wątpienia można uznać lirykę Chazbijewicza, istotną rolę odgrywa próba rekonstrukcji „archetypicznej pamięci” na użytek aktu twórczego. Odwołania autora do romantyzmu można
więc potraktować w tym kontekście jako kolejny dowód na to, iż jego liryka jest integralną „poezją
Wschodu i Zachodu”, literaturą szukającą wspólnych aspektów wyobraźni azjatyckiej, muzułmańskiej
i europejskiej.
22
Zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Wieża z kości słoniowej i kazalnica, czyli między
Des Esseintes’em a Piotrem Skargą. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. ... Kraków 1979,
s. 151.
19
20
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wierszy Rumiego i miłośnik filozofii Wschodu, był dla autora Hymnu do Sofii literackim łącznikiem między „poezją Wschodu i Zachodu”, chociaż znowu należy
się w tym miejscu doprecyzowanie. U podstaw zaciekawienia Orientem znajdują
się u Micińskiego w dużej mierze rozczarowanie kulturą europejską oraz pragnienie urzeczywistnienia młodopolskiej syntezy stylów i estetyk. Chazbijewicza zainteresowanie kulturą Wschodu i Zachodu układa się w logiczny ciąg znaczeniowy,
skonstruowany wokół etniczności tatarskiej (kultura polskich Tatarów, sama
w sobie, stanowi syntezę Wschodu i Zachodu).
Innym elementem łączącym współczesnego poetę z twórcami Młodej Polski
jest motyw snu 23 oraz młodopolskie słowa-klucze, których katalog u Chazbijewicza zdaje się nie mieć końca: „sen”, „lot”, „cisza”, „nieskończoność”, „baśń”,
„mit”, „głębia”, „lustro”, „dziecko”, „przestrzeń”, „czas”, „jaźń” itd. Co jednak
jest najważniejsze dla dzieł autora Hymnu do Sofii w jego powiązaniach z Młodą
Polską: owe „modernistyczne” fascynacje prowadzą poetę wprost ku koncepcjom
Carla G. Junga i, z innej strony, ku egzystencjalizmowi (ciągle powracające relacje
„się”–„świat”, „bycie”–„byt”). Poza tym okazuje się, że nie tak znowuż daleko od
studiów filozoficznych Junga do filozofii mistyków Wschodu. Zestawmy dla przykładu suficką koncepcję wahdat ul-wudżud (z arab. – ‛jedność rzeczywistości’)
z Jungowską całościową wizją świata, człowieka i Boga, w której Jaźń, symbol
jedności i całości (pełni), można identyfikować z obrazem Boga 24. Wahdat ul-wudżud to doktryna, upowszechniona głównie przez myśliciela sufickiego Ibn al-Arabiego, która mówi, że istnieje tylko jeden byt, którym jest Prawda Ostateczna,
tożsama z Bogiem 25.
Przeprowadzona przez Chazbijewicza z perspektywy różnych tradycji filozoficznych penetracja podświadomości pozwala bohaterowi jego poezji nie tylko na
odkrycie pokładów własnych nieuświadomionych pragnień, ale też na wyjście
„poza Husserla” (Lipkowie. Cz 45) (w myśli Wschodu nie istnieje potrzeba dociekania natury ontycznej bytów, które są nam dane w doświadczeniu zmysłowym 26),
„Poza śmierć” (Lipkowie. Cz 45), na kontakt z „pierwotnością”, z przodkami,
których duchy zamieszkują, jak pisze Chazbijewicz: „Wielki Wschód moich /
poematów” (*** áprzyjąłem naukę...ñ. Cz 38). Z „chaosu” wyobraźni, zza czechowiczowskich sennych obrazów rzeczywistości, która „Drga / jak śmierć [...]”
(Południe w oknie. Cz 21), w wizji podróży przez pustynię, wędrówki, która „nie
zna granic” (Derwisz mówi. Cz 57), powoli, lecz misternie, wyłania się „Jedność
poety i świata [...]” (Cz 58), która może reprezentować – poza, oczywiście, idealizowaniem poezji i nadawaniem jej mocy sprawczej – istniejący w tradycyjnych
kulturach Azji Centralnej pogląd na część i całość, gdzie „całość ontycznie poprzedza istnienie swoich części [...]” 27. Tomik Czarodziejski róg chłopca zamyka wiersz
*** (Jedność poety...):
Zob. L i n k n e r, op. cit., s. 28–29.
Zob. M a c h u t - M e n d e c k a, op. cit. – Z. W. D u d e k, Podstawy psychologii Junga. Od
psychologii głębi do psychologii integralnej. Wyd. 2. Warszawa 2006.
25
Na temat związków idei sufickich z jungizmem zob. S h a h, op. cit., s. 21–22.
26
Zob. Z a p a ś n i k, op. cit., s. 46.
27
Ibidem, s. 45. Badacz opiera się na ustaleniach zawartych w pracy Z. M o r o c h o j e w e j
Licznost’ w kulturach Wostoka i Zapada (Nowosibirsk 1994).
23
24
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Jedność poety i świata jest
jednością realną. Poeta i świat
mogą nie
istnieć.
Istnieje jedność która
stanowi poezję.
Poza tę jedność nic nie wykracza.
Jedność jest jedna i jedyna.
Jest sama przez się.
Przez Się.
Nic poza jedność. Ona
stanowi Istotę – tę która Jest. [Cz 58]

Poeta, jako jednostka i jako twórca, „zlewa się” z otaczającym go światem.
W owym obrazie (chociaż tego typu przykładów jest u Chazbijewicza wiele) dają
się zaobserwować inspiracje Jungowską koncepcją rozwoju osobowości, w której
ostatecznym celem miałby być powrót do pierwotnej Pełni (u Junga: relacje
„ego”–„Jaźń”, „część”–„całość”) 28. Jest to również zgodne z logiką muzułmańskiego Wschodu – jednostka nie istnieje poza całością, poezja nie może istnieć
poza poetą, wszechświat nie mógłby zaistnieć poza „Istotą, która jest” (holistyczne pojmowanie świata to również typowa cecha sufizmu, gdzie „mistyczne zjednoczenie” łączy wszystkich i wszystko 29, a poezja stanowi jedną z form doświadczenia mistycznego 30).
Nieco odrębną pozycję w dorobku poety zajmuje zbiór „jungowskiej” prozy
poetyckiej pt. Sen od jabłek ciężki, który jest istotny dla dojrzałej twórczości Chazbijewicza. W tomiku tym zostaje przedstawiona oniryczna, baśniowa historia
o początku i końcu, o doświadczaniu materii, ale i o nieskończoności, transcendencji. To równocześnie poemat inicjacyjny, opowieść dotycząca problematyki
podświadomości i zapis czy też projekcja marzeń sennych. Krótko mówiąc, Sen
od jabłek ciężki jest poetyckim traktatem filozoficznym o podświadomym poszukiwaniu kontaktu z archetypem Jaźni, owej Jungowskiej Jedni z wszechświatem
i z Bogiem.
Mniej więcej wtedy, gdy ukazuje się Sen od jabłek ciężki, kończy poeta współpracę z grupą „Wspólność”, uzyskuje dyplom magistra filologii polskiej i udaje
się na tzw. emigrację wewnętrzną, podczas której – jak sam to określa – zajmuje
się „kreacją własnej tradycji etnicznej” (H 71) (sytuacja ta była wymuszona wprowadzeniem stanu wojennego). Powraca na rynek czytelniczy dopiero w 1990 roku,
publikując tomiki Krym i Wilno oraz Mistyka tatarskich Kresów. Ów drugi zbiór
można uznać za już w pełni dojrzałe osiągnięcie artystyczne poety. Zarówno
w dwóch debiutanckich tomikach wierszy, jak i w Śnie od jabłek ciężkim udało się
wypracować Chazbijewiczowi zespół zagadnień problemowych i środków estetycznych, które stanowią podstawę całej jego późniejszej twórczości. Fascynacja
Młodą Polską, w tym przede wszystkim dziełami Micińskiego, i zainteresowanie
poezją islamskich sufich oraz, leżącą na skrzyżowaniu sufizmu i współczesnej
Zob. D u d e k, op. cit., s. 126.
Ch. B o n a u d, Le Soufisme: al-tasawwuf et la spiritualité islamique. Préface M. C h o dk i e w i c z. Paris 1991. – Ph. M o u l i n e t, Le Soufisme regarde l’Occident. T. 1: Le Cur du Soufi:
le miroir de Dieu. Paris–Budapest–Torino 2002.
30
Zob. E. d e V i t r a y - M e y e r o v i t c h, Rûmî et le soufisme. Paris 2005.
28
29
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psychoanalizy, koncepcją Jaźni odkrywają przed autorem Wejścia w baśń nowe
perspektywy twórczości literackiej. Te zainteresowania i fascynacje filozoficzno-literackie, wzbogacone o wiedzę z zakresu kultury i historii tatarskiej czy – szerzej
– turkijskiej, określają estetyczny i ideowy charakter dojrzałej poezji Chazbijewicza. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego etapu pisarstwa, zebranego
w tomach Mistyka tatarskich Kresów, Poezja Wschodu i Zachodu oraz Hymn do
Sofii, warto się przez chwilę zatrzymać przy Krymie i Wilnie.
Wspomniany tom, choć ukazał się z datą 1990, a więc już po przełomie w roku 1989, opublikowany został w sposób właściwy literaturze drugiego obiegu, na
tzw. bibule. Był więc najprawdopodobniej przygotowywany do druku dużo wcześniej niż w 1990 roku. Przemawiać może za tym i to, że również w roku 1990 do
obiegu oficjalnego trafia Mistyka tatarskich Kresów. Tomik Krym i Wilno cechuje
bardzo nierówny poziom artystyczny. Obok niezwykle dobrych wierszy, takich jak
Melancholia, Dżyngis Chan, Derwisz szalony czy Mistyka wspomnień, które ponownie przedrukuje poeta w następnych zbiorach, zamieścił on również w omawianym tomie teksty o charakterze okazjonalnym, o tendencyjnej nieraz konstrukcji (przede wszystkim uwagę zwracają archaiczne rymy). Możemy w nich dostrzec
piętno tragicznych wypadków historycznych w Polsce w latach osiemdziesiątych
XX wieku. Mimo iż odwołania do stanu wojennego nie występują wprost, to jednak w antykomunistycznym przesłaniu takich wierszy, jak Krym – pamięci Dżafara Seydameta 31, Sonet stepowy czy Meczet tatarski w Wilnie daje się dostrzec
reakcję poety na współczesne mu wydarzenia polityczne. Znamienna jest też dedykacja otwierająca tom: „Dedykuję tym, którym wolność była / Droższa niż życie”.
Autor składa w niej jednak hołd nie poległym w walce o wolność w ogóle, lecz
tym, którzy polegli w walce z Sowietami:
Poległym za Wielką Polskę, Wolny Krym,
Wolny, muzułmański Afganistan, jak
też cieniom Józefa Mackiewicza [...] 32.

Ciekawe jednak, że poezja okolicznościowa Chazbijewicza – mimo iż formalnie podlega tym samym przekształceniom co cała poezja polska powstała w okresie stanu wojennego (binarny podział na idealizowanych „nas” i demonizowanych
„ich”, liryka o charakterze publicystycznym, uproszczona forma poetyckiego
obrazowania, wpisywanie stanu wojennego w ciąg dramatycznych wydarzeń, takich
jak zabory i okupacja sowiecka w trakcie drugiej wojny światowej) 33 – cały czas
odwołuje się do tradycji tatarskiej. Miejsce nawiązań do tradycji polskiego wierszopisarstwa o tematyce patriotycznej, właściwych wielu utworom poetyckim
powstałym w okresie stanu wojennego (np. 13 grudnia J. M. Rymkiewicza, Dwa
proste zdania R. Krynickiego czy Do syna T. Jastruna – by poprzestać tylko na
przykładach wskazanych przez A. Fiuta 34), zajmuje u Chazbijewicza idea walki
D ż a f a r S e j d a m e t – działacz tatarski, członek organizacji „Milli Firka”, minister spraw
zagranicznych w kierowanym przez Macieja Sulejmana Sulkiewicza rządzie Demokratycznej Republiki Krymu (istniejącej w latach 1917–1918), autor rozprawy Krym. Przeszłość, teraźniejszość
i dążenia niepodległościowe Tatarów krymskich (Warszawa 1930).
32
S. C h a z b i j e w i c z, dedykacja w: Krym i Wilno. Gdańsk 1990, s. [5].
33
Zob. A. F i u t, W potrzasku. W: Pytanie o tożsamość. Kraków 1995, s. 173–177.
34
Ibidem.
31

I-7.indd 126

2013-06-17 13:23:29

SELIM CHAZBIJEWICZ JAKO POETA POLSKO-TATARSKI

127

narodowowyzwoleńczej Tatarów krymskich oraz polska tradycja ułańska, na którą składają się też wojskowe tradycje polskich Tatarów, walczących u boku Polaków
w wojnach z Rosją i w ostatniej wojnie w obronie kraju przed agresją sowiecką.
Najwidoczniej poeta zdawał sobie sprawę z tych słabości Krymu i Wilna, gdyż
przedrukowując opublikowane w nim wiersze, do kolejnych tomików wybrał
tylko te, które wytrzymały próbę czasu.
Książki poetyckie Mistyka tatarskich Kresów oraz Poezja Wschodu i Zachodu,
a także ostatni tomik, Hymn do Sofii (będący pewnego rodzaju wyborem najlepszych
wierszy poety), należy omawiać razem, gdyż prezentują wyrównany poziom artystyczny i koncentrują się wokół podobnej tematyki. Jako jedno z głównych słów-kluczy występuje w tych tomach, ulubiony przez poetów końca XIX wieku, termin
„Nieskończoność” (pisany dużą literą). Świat, w którym przebywa bohater Chazbijewicza, stanowi sferę „niemych prawd”, „prawd [...] obcych” (*** áTyle lat
żyłem...ñ. H 10; zob. też wiersz *** áTęsknię do ciebie...ñ áH 7ñ), gdzie bohater
jest „przeważnie nieobecny” (Magia unaocznionych przedmiotów. H 17). Ucieczką
z tego świata może być pęd ku „Nieskończoności”, co obserwujemy w jednym
z „młodopolskich” wierszy poety, *** (Tęsknię do ciebie...):
Tęsknię do ciebie – Nieskończoności
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Wlatujesz otwartym oknem rannej
nostalgii wśród tylu obcych prawd
Ty jedna wiedziesz nieomylnie
Gdzie wszystkie łączą się punkty
Gdzie strumienie pragnień stają się
rosą poranną [H 7]

Uwięzienie w materii powoduje eskalację pragnień Nieskończoności, której
osiągnięcie może ukoić wszelkie inne pragnienia. Nieskończoność stanowi jeden
z elementów centralnych w przestrzennych wyobrażeniach poety. To równocześnie
punkt dojścia, cel, drogowskaz, wieczność, Pełnia. Wkracza do domu bohatera
niczym wiatr, powiew, światło, duch. Nieskończoność jest także personifikowana,
podąża obok bohatera, jak w motywie danse macabre, przypominając o marności
„niemych prawd”, jakoby wartość miało tylko to, co odsyła do prawd „wyższych”
(„Ty obok mnie idąca na spacer śmierci [...]”, H 7). Zarazem śmierć może stanowić
wyraz ostatecznego zlania się z ową nieskończonością-wiecznością-pełnią, co
podkreślałoby antynomię życia i śmierci. Podobnie jak u Czechowicza, innego
poetyckiego mistrza tatarskiego twórcy, śmierć wydaje się tutaj punktem odniesienia dla wszelkich działań w świecie doczesnym, wyrazem wartości transcendentnych (choć jednocześnie nie ewokuje, jak u Czechowicza, poczucia lęku) 35.
O funkcji, jaką tradycja młodopolska pełni w poezji Chazbijewicza, pisałem
omawiając wczesne teksty poety. W twórczości dojrzałej motywy takie, jak: przelewanie się, płynąca rzeka, ruch, wędrówka, zapadanie się w otchłań, w głąb, pragnienie dotarcia do źródła, stale występują (wiersze *** áŚwiadomość tworzy...ñ,
*** áJestem już tak długo...ñ, *** áCiepłe, dotykalne...ñ). Podróż do źródeł wyrażona jest tutaj przez chęć przekroczenia nie tylko granic czasu i przestrzeni, ale
35
Zob. T. K ł a k, wstęp w: J. C z e c h o w i c z, Wybór poezji. Oprac. T. K ł a k. Wyd. 2, uzup.
Wrocław 1985, s. XXXV. BN I 199.
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i granic materii. Owo przekroczenie ukazane zostaje zarówno konceptualnie (świat
jako myśl, która wykracza poza siebie), jak i w oksymoronicznym obrazowaniu
(„uczestniczyć / w nie – uczestniczeniu [...]” áHymn do Sofii. H 20ñ; „przechodzę / W śmierć w głąb w nic / A jestem / Trzeba mi / Coraz więcej / By nie być”
á*** (Jestem już tak długo...). H 34ñ; zbudowany na zasadzie oksymoronu obraz
„nieskończoności” i „prawd obcych”).
Czasoprzestrzeń w wierszach Chazbijewicza jest wielowymiarowa: otwarta
horyzontalnie (motyw ruchu „jak najdalej” á*** (Coraz bardziej zwięźle...). H 21ñ,
tam, „Gdzie wszystkie łączą się punkty” á*** (Tęsknię do ciebie...). H 7ñ, „na
wieczny wschód” á*** (Coraz bardziej zwięźle...). H 21ñ) i wertykalnie (zejście
w głąb, zapadanie się w śmierć, w nicość, w milczenie), ewokuje też wyobrażenia
o życiu pośmiertnym („Matko moja w innym wymiarze” á*** (Matko moja w innym
wymiarze...) H 11ñ). Jednocześnie w tej wielowymiarowości dostrzegamy wyraźne
rozdwojenie, podział na „tu” i „tam”, „teraz” i „kiedyś”. Dwoistość świata poetyckiego potęguje motyw snu (śni się o przeszłości), zanurzania się w wodzie / wychodzenia z niej (epitety takie, jak: „mokro”, „miękko”, „ciepło”, przywołują obraz
narodzin i powrotu do łona matki), motyw spotkania czy motyw wychodzenia na
spotkanie z „cieniami” (przybywającymi z „kiedyś” i „stamtąd”). Bohaterowi Chazbijewicza, w przeciwieństwie do wielu bohaterów literatury młodopolskiej (np.
w Topielcu B. Leśmiana czy w pierwszej wersji Panteisty T. Micińskiego 36), udaje się zadomowić w wykreowanej przez siebie czasoprzestrzeni, która nie jest ni
wroga, ni obca (jaką się okazała w przywołanych utworach Leśmiana i Micińskiego), lecz stanowi wyidealizowaną krainę wspomnień, Arkadię, znaną z tekstów
podejmujących problem „dzieciństwa po Jałcie” (np. Dwa miasta i Jechać do
Lwowa A. Zagajewskiego, Lida A. Jurewicza) lub z dzieł dających się włączyć
w późny nurt literatury kresowej (np. Jedźmy, wracajmy... W. Odojewskiego).
Penetracja podświadomości i poszukiwanie praźródła, chociaż też wyraża
„dialektykę obumarcia – odrodzenia” 37, przybiera w twórczości Chazbijewicza
inny wymiar niż u poetów Młodej Polski. Zapadanie się w śmierć, a więc w wieczność i nieskończoność zarazem, jest jakby wędrówką do czasów, kiedy jeszcze nie
istniało życie, jest wędrówką na „wieczny Wschód [...]”, gdzie Rajski Ogród
skrywa się w figurze „stepu wiecznego [...]” (H 21). Dążenie do „Nieskończoności”
stanowi niejako wstęp do poszukiwania (i w konsekwencji także do odnalezienia)
istniejących w sferze mistyki Wielkiego Stepu, „nieskończonych” „Ogrodów
Wschodu”. Taką wizję powrotu przynosi nam wiersz *** (Coraz bardziej zwięźle...),
w którym opisywany jest proces biologicznej śmierci ciała bohatera, wyzwolenie
się z materii i wędrówka wraz z duchami przodków na Wschód, na Wielki Step.
Wezmą mnie na ręce i popłynę wtedy w step
Wieczny – odejdę wraz z nimi na wieczny Wschód
Skąd światło Wtajemniczenia bierze początek, [H 21]

Na Wielkim Stepie ma swój początek życie, nie tylko w wymiarze biologicznym, gdyż również świadomość tam się zrodziła. Scena śmierci przedstawiona
Zob. W. G u t o w s k i, Chaos czy ład? (Symbolika reintegracji we wczesnej twórczości
Tadeusza Micińskiego). W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim, s. 252.
37
G u t o w s k i, wstęp, s. 28.
36
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zostaje w cytowanym przed chwilą wierszu w taki sposób, jakby bohater zasypiał
otulony miękkim poszyciem leśnym (lub stepowym – step u Chazbijewicza pełni
często funkcję Ogrodu i nie jest to nigdy przestrzeń pustynna). Przeplatają się ze
sobą motywy „podściółek serca” i „poszycia duszy”. Następnie bohater „miękko”
„płynie” w „step wieczny” (*** áCoraz bardziej zwięźle...ñ. H 21) 38. W figurze
wieczności możemy dostrzec spotkanie z pierwotnością, z „początkiem”, natomiast
figura drogi może reprezentować archetyp powrotu, zjednoczenia z Jaźnią, owym
pierwotnym, centralnym ośrodkiem duszy 39. Konsekwencją śmierci i wędrówki
na step staje się zjednoczenie z Jaźnią-materią – boską substancją, którą ukazuje
poeta za pomocą symbolu – rzeki (trzeba też dodać, że „jungizm” Chazbijewicza
jest bardzo panteistyczny).
Na „wiecznym stepie” dokonuje się przekroczenie granic doczesnego istnienia.
Step pełni funkcję wrót do innego wymiaru rzeczywistości, do wieczności, do
sfery, „gdzie światło bez granic spopiela samo / Siebie” (*** áCoraz bardziej
zwięźle...ñ. H 21). Jednak pytanie, czy przypadkiem nie chodzi tu o nicość, nie zaś
o wieczność, w poezji Chazbijewicza zdaje się nie mieć sensu. Świat wyłonił się
przecież z nicości. Powrót do źródeł to niejako wyprawa do czasów, kiedy świat
nie istniał, nie zaczął istnieć. A jeśli taka podróż jest w ogóle możliwa, to musi to
znaczyć, że już wtedy istniała jakaś Świadomość, od której „Wtajemniczenie bierze początek [...]” (*** áCoraz bardziej zwięźle...ñ. H 21). Winien to być zatem
okres, kiedy świadomość człowieka (ego) nie wydzieliła się jeszcze z Jaźni wszechświata, kiedy istniało tylko „światło”. Czytamy w wierszu *** (wschód...):
wschód świeci
światłem
ono jest
zewsząd
ono jest
rodzajem [H 27]

Światło może być tutaj związane również z poznaniem. Iluminacja jako światło umysłu otrzymane od Boga była najistotniejszym źródłem poznania nie tylko
dla św. Augustyna, ale i dla islamskich sufich. Co jednak w tej chwili najważniejsze – z tego światła, na „wiecznym stepie”, rodzi się u Chazbijewicza życie. Pojawia się też pierwotny człowiek – myśliwy i łowca, którego istnienie splata się
z istnieniem zwierząt, niczym jego braci. Od tej pory droga na Wschód będzie
symbolizować drogę do wodopoju, a przewodnikiem wspólnoty ludzkiej będzie
stepowy szaman (można w tym kontekście mówić o archetypie wędrowca-koczownika, o archetypie wygnańca ze stepowego raju – matecznika cywilizacji WielkieWażne dla interpretacji poezji Chazbijewicza jest porównanie stepu i pustyni, gdyż archetyp
stepu, właściwy kulturze tatarskiej, różni się znacznie od archetypu pustyni, który określa wyobraźnię symboliczną np. muzułmańskich twórców arabskich. Zadecydowała o tym w dużej mierze różnica tradycji przedislamskich (tradycja mongolsko-koczownicza ↔ tradycja arabsko-nomadyczna),
które ukształtowały ostatecznie archetypy w islamie. Na temat archetypu pustyni zob. M a c h u t - M e n d e c k a, op. cit., s. 31–40. Zagadnieniu „miejsc-archetypów” w poezji Chazbijewicza
i Czachorowskiego poświęciłem artykuł Miejsca-archetypy poezji polsko-tatarskiej (przykład Selima
Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego („Rocznik Komparatystyczny” 2012, nr 3).
39
Zob. D u d e k, op. cit., s. 105.
38
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go Stepu i centrum etnogenezy 40). W duchu szamanizmu ukazuje poeta w wierszu
Lipkowie – poemat szamański wizję stworzenia/powstania człowieka rodzącego
się z połączenia symbolizowanej przez kobietę materii i światła, którego nosicielem
jest szaman. To połączenie następuje w trakcie aktu seksualnego.
Szaman wszedł w nią aż po światło
księżyca, stał się strzałą i łukiem
było ciało kobiety, słońce rozświetliło
lekkim brzaskiem step [...]
[. . . . . . . . . . . . . .]
Tak począł się a później narodził
Ten, którego kobieta karmiła [H 48]

Bohater wierszy „szamańskich” Chazbijewicza przebywa zwykle w przestrzeni mitycznej, do której ucieka od współczesnej mu rzeczywistości (Mesjanizm
stepów). Jest to przestrzeń umiejscowiona w wiecznym „teraz”, a zarazem jest to
świat wewnętrzny bohatera (*** áCzasie zatrzymany...ñ). W tym świecie przebywa on wspólnie z duchami przodków. Bohater sam czasem zastanawia się nad
ontyczną realnością przedstawionej rzeczywistości, jak np. w wierszu *** (Wśród
traw...):
Wśród traw
cicho w ubraniach ze
skór i jedwabiu
jeźdźcy z buńczukiem
wołają
Wychodzę z wody i snu
wyciągam ręce
W ręku ani woda
ani piasek
błyska złoto buńczuka
zapach trawy
Już żyję czy jeszcze umarłem
Jeźdźcy jakby czekali
Może śnię albo piszę [H 42]

W wielu wierszach „szamańskich” widzimy motyw ognia (ognisko), patriarchalny podział ról (mężczyzna – wojownik; kobieta – opiekunka ogniska domowego lub matka). W funkcji braku (poetyka negatywna) zasada ta jest przywołana
w wierszu Mistyka wspomnień.
Nieme są księgi Tatarów
A ich kobiety odchodzą
bez wojowników
Nie ma już ognisk dymów
i zaścianków
dotąd cisza
przeszukuje domy
ubrania
podlaski piach [H 51]

Przodkowie (zarówno poety, jak i Tatarów jako narodu) pojawiają się bardzo
40
Zob. L. G u m i l o w, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu. Przeł. S. M i c h a l s k i. Wyd. 2,
popr. Warszawa 2004.
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często w tekstach Chazbijewicza. Cienie przodków zaludniają przestrzeń większości poematów. W szamańskim widzeniu, w sufickiej ekstazie, w medytacji, we śnie,
w podświadomości, we wspomnieniu dzieciństwa bohater nawiązuje kontakt
z duchami swoich przodków (wiersze: *** áWśród traw...ñ, *** áCzasie
zatrzymany...ñ, *** áGerejowie szlachetni...ñ, Melancholia, Lipkowie – poemat
szamański). Przestrzeń dookolna nie jest już ani „niema”, ani „obca” (*** áTęsknię
do ciebie...ñ). W deszczu i wietrze ujawniają się duchy przodków (Melancholia).
Fizyczne wypełnienie trzech wymiarów przestrzeni przez żywioły powietrza i wody
otwiera jej wymiar czwarty – czas. W konsekwencji przez tę „szparę” w trójwymiarowej rzeczywistości „cienie tradycji wychodzą naprzeciw / i mówią”, a „Ziemia, trawiasta i tłusta / równa jak stół, / niesie wołania” (*** áCzasie zatrzymany...ñ.
H 43). Kontakt z przeszłością, z praźródłem etniczności tatarskiej, doświadczony
w trakcie symbolicznego „zejścia w głąb”, w procesie „obumarcia”, skutkuje „odrodzeniem się”, symbolizującym ukonstytuowanie się własnego „ja”. Czytamy
w tym wierszu:
Daleko
budzi się los,
uśpiony przez wieki iskrzy
pomiędzy powietrzem emocją
Jestem, tak powiem –
Oto jestem – [H 43]

Wiersz *** (Czasie zatrzymany...) można potraktować jako kolejny przykład
tego, że poezja Chazbijewicza ukazuje w zmitologizowanej formie jungowski proces rozwoju osobowości. U Junga proces indywidualizacji opiera się na relacji ego
z archetypem Jaźni. Człowiek, rodząc się, nie funkcjonuje jeszcze jako byt psychologicznie niezależny (archetyp Jedności, Pełni, Raju) i dopiero w procesie indywidualizacji jednostkowe ego odseparowuje się od Jaźni (zerwanie więzi z Jaźnią,
archetyp wyjścia z raju). Następnie ego, w procesie rozwoju psychologicznego
i duchowego, zatacza krąg, by w procesie samorealizacji odszukać utracone praźródło i ponownie zlać się z Jaźnią. Tak samo w twórczości autora Hymnu do Sofii
obserwujemy powrót do stanu pierwotnej jedności, który realizowany jest również
w płaszczyźnie „etnicznej” – jako powrót do źródeł „tatarskości”, do stanu „dzieciństwa” narodu tatarskiego, stąd stale pojawiający się motyw stepu, wojownika,
szamana.
Szamanizm, z punktu widzenia fundamentalizmu islamskiego, jest niewątpliwie
herezją, odstępstwem od religii „czystej”. Jednakże sufizm, jako kierunek otwarty
na tradycje lokalne, dopuszcza istnienie praktyk, wierzeń i kultów przedislamskich.
Bractwa sufickie, na których czele stał iszan (inaczej: pir, szejch), pełniący funkcję
przewodnika duchowego (a więc w pewnym sensie był odpowiednikiem przedislamskiego szamana), realizowały drogę praktyk ascetyczno-mistycznych. Ich
członkowie wspólnie uczestniczyli w rytuałach pod przewodnictwem iszana.
Iszan [niczym „islamski szaman” – G. Cz.] często nie miał formalnego wykształcenia ani
teologicznego, ani prawniczego, bo te były mu całkiem niepotrzebne. Dzięki ćwiczeniom mistycznym stawał się on nosicielem światła boskiego i tym samym otrzymywał misję, by kierować innych w stronę tego światła, ucząc ich praktyk, które wprowadzą ich w jego zasięg 41.
41
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Wiersze „szamańskie” Chazbijewicza ukazują wizję islamu właściwego ludom
stepowym. Dziedzictwo cywilizacji Wielkiego Stepu splata się w ten sposób w jego
poezji z dziedzictwem islamu.
Zwróćmy ponadto uwagę, że jungowska komunikacja z archetypem Jaźni,
praktyki szamańskie traktowane jako techniki samopoznania i mistyka suficka (ale
również mistyka chrześcijańska) to w dużej mierze tylko różne aspekty tego samego doświadczenia 42. Badacze sufizmu podkreślają, że tacy myśliciele Wschodu,
jak Al-Ghazali czy Ibn al-Arabi już w XII i XIII wieku mówili o teoriach psychologicznych, jakie stosunkowo niedawno opisali w języku psychoanalizy i psychologii głębi Freud i Jung 43. Sufi Abu Hasan asz-Szadili twierdził na długo przed
Jungiem:
Wiedza prowadzi od pytania „Kim jestem?” do słów „Nie wiem, kim jestem”, potem do
„Może nie jestem”, „Odnajdę siebie”, „Jestem tym, kim się widzę” i wreszcie do „Jestem” 44.

W słowach asz-Szadilego pobrzmiewają cechy wspólne zarówno z koncepcją
Junga, jak i z szamańskim rytuałem wyjścia z siebie, poszukiwania istoty „ja” i odrodzenia się. Wszystkie te inspiracje odnaleźć można w twórczości Chazbijewicza.
Wykład filozofii sufickiej daje nam Chazbijewicz również w zbiorze Rubai’jjat,
albo czterowiersze, będącym – jak informuje sam autor we wstępie – próbą literackiej parafrazy klasycznej poezji muzułmańskiej: perskiej i osmańsko-tureckiej 45.
Inne ważne zagadnienie w twórczości Chazbijewicza stanowi idea panturkijska
(panturkizm, lub raczej panturanizm, który rozumiany jest szerzej niż panturkizm
– jako połączenie tradycji tureckiej, mongolsko-koczowniczej i muzułmańskiej).
W wierszu Wielki Turan, w którym o Kruszynianach, małej wsi tatarskiej na Podlasiu, mówi się: „drobna cząstka Wiecznego Turanu” (H 45), mamy do czynienia
z próbą kreacji mitycznej krainy wszystkich narodów turkijskich. Oczywiście,
Chazbijewicz w swojej liryce odwołuje się głównie do mitu o Turanie. Wątek
młodoturecki pojawia się w twórczości poetyckiej autora Hymnu do Sofii zaledwie
marginalnie, zwłaszcza poprzez wspomnienie postaci Enwera Paszy 46 (Słońce
Turkiestanu) i Jusufa Akczury 47 (Jusuf Akczura – polityk tatarski). W mitologii
perskiej, w Aweście, spotykamy legendę o trzech braciach, którzy władali trzema
krainami: Iranem, Turanem i krajem Sairima 48. Ta jedność tradycji Azji Centralnej
i Bliskiego Wschodu okazuje się dla poezji Chazbijewicza znacznie bardziej charakterystyczna niż polityczna wersja panturkizmu. Wielki Turan jest w omawianej
twórczości konstruktem symbolicznym, nie politycznym, stanowi próbę określenia
miejsca tożsamości etnicznej dzisiejszych Tatarów polskich na kulturowej mapie
Zob. I. S h a h, The Sufis. New York 1964.
Zob. R. L a n d a u, The Philosophy of Ibn Arabi. London 2007.
44
Cyt. za: S h a h, Droga sufich, s. 210.
45
S. C h a z b i j e w i c z, Rubai’jjat, albo czterowiersze. Gdynia 1997, s. 9.
46
E n w e r P a s z a, czyli I s m a i ł E n w e r (1881–1922) – polityk turecki, przywódca ruchu
młodotureckiego, ideolog Wielkiej Turcji, członek dyktatury wojskowej w latach 1913–1918. W latach 1918–1922 walczył z Armią Czerwoną u boku basmaczy w Azji Centralnej.
47
J u s u f A k c z u r a (1876–1935) – poeta i polityk tatarski, uczestnik ruchu młodotureckiego, profesor Uniwersytetu w Stambule, deputowany do parlamentu Turcji, doradca Mustafy Kemala.
48
Zob. M. S k ł a d a n k o w a, Zrozumieć Iran. Ze studiów nad literaturą perską. Warszawa
1996, s. 52.
42
43
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Eurazji. Wielki Turan to, z jednej strony, historyczne centra kultury turkijsko-muzułmańskiej (Krym, Buchara, Kazań, Stambuł, Astrachań), z drugiej – Wilno,
a przede wszystkim Bohoniki i Kruszyniany, mała cząstka wielkiej wspólnoty
turkijskiego i muzułmańskiego Wschodu we współczesnej Polsce. Z tego punktu
widzenia Tatarzy polscy są nie tylko zasymilowaną mniejszością etniczną żyjącą
pośród Polaków, lecz również spadkobiercami wielkiego dziedzictwa kulturowego,
symbolicznie zamieszkującymi swoją pierwotną ojczyznę – mityczny Turan. Tatarska tożsamość narodowa staje się z takiej perspektywy tożsamością kulturową
większej wspólnoty.
Zastanówmy się w tym miejscu nad implikacjami biograficznymi określającymi genezę kreowanej w poezji Chazbijewicza idei Turanu. Zwróćmy się ku
doświadczeniom historycznym XX wieku i – w płaszczyźnie antropologicznej –
ku ich konsekwencjom dla tożsamości etnicznej Tatarów polskich. Otóż przedstawiciele mniejszości tatarskiej w Polsce – zamieszkujący przed wojną przede
wszystkim tzw. Kresy północno-wschodnie i identyfikujący się jako obywatele
polscy narodowości tatarskiej lub też jako Polacy pochodzenia tatarskiego – tak
samo jak inni kresowiacy zmuszeni byli opuścić swą małą ojczyznę i przenieść się
na „ziemie odzyskane”. W taki sposób na Pomorze Gdańskie trafili również przodkowie Chazbijewicza. Poeta przyszedł na świat 10 lat po wojnie, już w Gdańsku.
Podobnie jak Zagajewski (ur. 1945), a także pisarze gdańscy – Stefan Chwin (ur.
1949) i Paweł Huelle (ur. 1957), urodził się poeta tatarski już po „przeprowadzce”,
co zadecydowało o tym, iż nie było mu dane doświadczyć krainy swoich przodków 49. Kraina ta jednak jest stwarzana na nowo („od-twarzana”) w jego wierszach.
W XX-wiecznej literaturze polskiej daje się zaobserwować trzy rozmaite sposoby (wyznaczane różnym doświadczeniem biograficznym bądź różną przynależnością pokoleniową) mówienia o Kresach – „tamtej”, nie istniejącej dziś, krainie.
Pokolenie „pamiętające” (Konwicki, Miłosz, Mackiewicz) ukazuje zazwyczaj
Arkadię w przeddzień katastrofy albo już w momencie spełniającej się zagłady.
Dominuje w tym pisarstwie katastrofizm lub tematyka wojenna. Pokolenie późniejsze reprezentowane jest przez twórców, którzy „tam” się urodzili i „tam”
spędzili pierwsze lata swojego dzieciństwa (przykład Jurewicza). Trzeci sposób
utrwalenia doświadczenia „ziem utraconych” ukazuje pisarstwo urodzonych w PRL
albo nie pamiętających miejsca urodzin, którzy przedstawiają tamtą przestrzeń lub
odnoszą się do niej w perspektywie pamięci odziedziczonej (Zagajewski, Chwin,
Huelle). Do tej ostatniej grupy należy zaliczyć również Chazbijewicza, przy czym
zauważymy zasadniczą różnicę w doświadczeniu „dzieciństwa po Jałcie”, gdy
porównamy polski i tatarski punkt widzenia. Przesunięcie polskich granic miało
bezsprzecznie tragiczny wymiar dla Polaków ze wschodnich województw II Rzeczpospolitej. Z perspektywy kultury polskiej, postrzeganej całościowo, było to bez
wątpienia „trzęsienie ziemi”, ale kataklizm ten nie unicestwił „centrum” polskiej
49
Dla ścisłości – Zagajewski urodził się jeszcze we Lwowie, jednakże wywieziony został
stamtąd jako niemowlę. Problem „przestrzeni poruszonej” w prozie M. Baranowskiej, A. Zagajewskiego, S. Chwina, A. Jurewicza i P. Huellego analizuje M. C z e r m i ń s k a w studium Centrum
i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie (w zb.: Pogranicza, granice, ograniczenia. Red.
E. Rzewuska. Lublin 1996), traktując przywołanych pisarzy jako „konstelację”, którą spaja postawa
autobiograficzna i doświadczenie „dzieciństwa po Jałcie”.
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tożsamości 50. Dla tożsamości tatarskiej był to cios o wiele silniejszy, gdyż ich ojczyzną były dawne tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wileńszczyzna więc
– z punktu widzenia Tatarów – to nie „kresy”, ale „centrum”. Warto zauważyć, iż
w Dwudziestoleciu międzywojennym Tatarzy polscy mieli w pewnym sensie dwie
stolice – Warszawę i Wilno. Po roku 1945 polskie „kresy” (a tatarskie „centrum”)
zostały odcięte od Polski całkowicie. Co ciekawe jednak, w tekstach tatarskich
(nie tylko u Chazbijewicza) nie znajdziemy tak wielu utworów kreślących „tamten” pejzaż kresowy, jak to dzieje się w literaturze Polaków. Oczywiście, ku
tamtym przestrzeniom wędrują w swej poezji również i Tatarzy, ale w literaturze
polsko-tatarskiej pejzaż kresowy redukowany jest często do nazw miejsc-symboli (oprócz Wilna pojawiają się np. Dowbuciszki, Łowczyce, Niemież, Łostaje,
lecz tylko hasłowo, jako miejsca funkcjonowania tatarskich meczetów, o których
czytamy w Wierszu stepowym prozą). Z drugiej strony, obrazy Wileńszczyzny
zostają dopełnione pejzażem stepowym, azjatyckim, a więc pejzażem archetypicznym dla kultury tatarskiej i jednocześnie pejzażem obcym dla literatury
polskiej. Z doświadczenia utraty dawnej ojczyzny rodzi się w świadomości Tatarów polskich potrzeba wykreowania nowej duchowej ojczyzny, którą Chazbijewicz
nazywa w swej poezji Turanem. Widzimy zatem, że poezja autora Hymnu do Sofii
ma znacznie szersze implikacje antropologiczne, które dotyczą problematyki tożsamościowej.
Ważnym elementem mitu o Turanie jest w liryce Chazbijewicza tradycja cywilizacji Wielkiego Stepu, postrzegana przez poetę jako praźródło cywilizacji
turkijskiej (Złota Orda, z której wywodzą się Tatarzy, powstała, jak wiadomo,
w wyniku oddzielenia się od państwa mongolskiego). W procesie podróży ku archetypicznej Pełni, w rytuale szamańskim, bohater poezji Chazbijewicza nie tylko
dociera do istoty własnego „ja” (jednostkowego i etnicznego), lecz również staje
twarzą w twarz ze swoim „Ojcem duchowym i przodkiem [...]”, jak czytamy
w wierszu Dżyngis Chan:
Ojcze mój duchowy i przodku – Dżyngis Chanie
będący oczekiwaną mistyką Azji
Wodzu Duchowy idei Wielkiego Turanu
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
oto ja Twój potomek w środku Europy
Wielki Chanie podniesiony na wojłoku przez
Azję przyszłości świata
[. . . . . . . . . . . . ]
Wielki Chanie mojej mistyki polityki i poezji
O Ty Ukryty wodzu azjatyckich dusz
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
[...] kołpak białych chanów na mą głowę
wdziejesz
i będziesz we mnie
zawsze – – – [H 56–57]

Słowa te (co istotne, zapisane po polsku!) są przeciwieństwem obrazów Dżyngis-chana i Azji znanych z książek Stanisława Ignacego Witkiewicza (Nienasyce50
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nie), Wacława Niezabitowskiego (Huragan od Wschodu), Antoniego Ferdynanda
Ossendowskiego (Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów) 51, a po drugiej wojnie światowej – Włodzimierza Odojewskiego (Zabezpieczanie śladów). Polscy czytelnicy
przyzwyczajeni są do zupełnie innych przekazów o wodzu mongolskim. Chazbijewicz nie jest jednak obcym Tatarem; jest Polakiem i Tatarem równocześnie.
„Zlały się” w nim dwie kultury, dwa narody, dwa kręgi cywilizacyjne. Dziedzictwo
mongolsko-tatarskie, które powszechnie kojarzy się z jarzmem tatarskim w Rosji
oraz z najazdem i spustoszeniem Europy Środkowo-Wschodniej, za sprawą poezji
Chazbijewicza staje się jednym z aspektów kultury polskiej czy – szerzej – europejskiej. Chazbijewicz sięga po archetyp, który w cywilizacji europejskiej wzbudza
zwykle lęk (najgłębszy archetyp Cienia). To, co kultura polska i europejska starają się odrzucić, od czego starają się odgrodzić i odciąć, poeta w swej twórczości
przyjmuje, niejako rytualnie, w siebie: krew wodza Mongołów płynie w jego żyłach.
Polak-Tatar, zadomowiony duchowo w obu kulturach, zmusza czytelników do
przewartościowań stereotypów Azji/Mongolii/islamu (przy czym nie mamy tu do
czynienia z postkolonialną próbą zdemaskowania „orientalizmu” ani z postkolonialnym rewizjonizmem 52). Ponadto Chazbijewicz projektuje koncepcję „integralnej syntezy Wschodu i Zachodu”. Przed laty pisał poeta:
W mojej świadomości następuje wzajemne dopełnianie się duchowych wątków, a kultura
polska, europejska i kultura Wschodu, mam nadzieję, przejdą w nową, trzecią jakość – integralnej syntezy Wschodu i Zachodu. Nie wiem, czy mi się to uda. Przypadki Kafki czy Schulza mówią, że jest możliwa synteza, że kultury są przenikalne, wbrew tezie Spenglera. Czy jest
to możliwe – stworzenie literatury tatarskiej-europejskiej? 53

Dzisiaj, po prawie 20 latach od tamtej deklaracji, możemy się przekonać, że
literatura tatarsko-europejska istnieje (w mniejszym lub większym stopniu rozwija się w Polsce, na Litwie, Białorusi, Ukrainie), a proponowana przez poetę wizja
syntezy kulturowej nie tylko pozwala na wpisanie kultury Tatarów polskich w dyskurs mniejszości, pomijanych jak dotąd w procesach konstruowania ogólnych
modeli kulturowych w Polsce 54, ale stanowi też przykład pokojowego współżycia
chrześcijan i muzułmanów w nowoczesnym społeczeństwie.
Niniejsze studium jest jednym z pierwszych omówień poezji Selima Chazbijewicza. Ogólne spojrzenie na jego dzieło wszakże wpłynęło w konsekwencji na
kształt samego artykułu: niektóre aspekty twórczości autora Hymnu do Sofii z ko51
Mit Dżyngis-chana w filozofii i literaturze Dwudziestolecia omawia I. S a d o w s k a w książce Egzotyzm i swojszczyzna w prozie Ferdynanda Goetla z lat 1911–1939 (Kielce 2000, s. 88–89).
52
Zob. E. S a i d, Orientalizm. Przeł. W. K a l i n o w s k i. Warszawa 1991.
53
S. C h a z b i j e w i c z, Podróż do źródła. „Topos” 1993, nr 3, s. 16.
54
Należy zaznaczyć, że studia postkolonialne, mimo iż mogą stanowić ważną inspirację w badaniach nad tożsamością etniczną Tatarów polskich, przede wszystkim pozwalając spojrzeć na literaturę polsko-tatarską jako na „głos peryferii” (D u ć - F a j f e r, op. cit., s. 439), to mają one jednak
dość ograniczone zastosowanie w badaniach tej literatury. Tożsamość Tatarów polskich nie jest
tożsamością postkolonialną, gdyż ich kultura w Polsce nie rozwijała się w pozycji podrzędnej wobec
kultury narzuconej, dominującej, a więc rozwijała się w zupełnie innych warunkach niż kultury
afrykańskie czy nawet kultury wschodniosłowiańskie na Kresach. Wydaje się także, iż dla badacza
literatury polsko-tatarskiej niezwykle ważną rolę odgrywać powinny natomiast studia etniczne w literaturoznawstwie, jako pomost między antropologią tożsamości etnicznej a estetyką twórczą, oraz
wspomniana na wstępie komparatystyka wewnętrzna.
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nieczności zostały tylko zasygnalizowane w sposób hasłowy. Moim zasadniczym
celem było tu przybliżenie sylwetki artystycznej Chazbijewicza oraz wskazanie
problemów, które domagają się szczegółowego potraktowania w oddzielnych
studiach.
Abstract
GRZEGORZ CZERWIŃSKI
(Ghent University, Belgium)

SELIM CHAZBIJEWICZ AS A POLISH-TATAR POET
The present article is the first attempt at a complete analysis of the literary creativity of Selim
Chazbijewicz, a Polish-Tatar poet. The main aim of the article is to give some details of the author’s
artistic figure and to point at the most important themes and motives of his creativity as well as to
suggest the interpretative contexts in which Chazbijewicz’s lyrical pieces could be analysed.
Characteristic of the poet is philosophical lyric rooted in a spirit of phenomenology and existentialism. The Tatar writer is fascinated by the mingling of Western and Eastern cultures, Muslim
mysticism (sufism) and gnosis. He searches for inspiration in the aesthetics of Western romanticism
as well as in Tadeusz Miciński’s achievements and poets of the Orient (Celaleddin Rumi and Omar
Chajjam). An important determinant of Chazbijewicz’s literary quests is also Jungian conception of
personality development and shamanic individualisation.
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DIALEKTYKA OBRAZOWANIA MODERNISTYCZNEGO
„KRZAK DZIKIEJ RÓŻY W CIEMNYCH SMRECZYNACH” KASPROWICZA
I „»ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY...«” ŻEROMSKIEGO

Dla twórców młodopolskich nie było wiarygodnego opisu rzeczywistości, więc
dotarcie do przedmiotu poznania wymagało stosowania kilku sposobów obrazowania, których synteza stawała się nośnikiem wiedzy o świecie. Nośnikiem, nie
zaś wiedzą sensu stricto, gdyż nawet szczegółowy opis składników rzeczywistości
zaledwie zbliżał do prawdy, a nie literalnie ją formułował, co precyzyjnie wyraził
Henri Matisse, mówiąc: „L’exactitude n’est pas la vérité” 1 [„Dokładność nie jest
prawdą”]. Bo prawda, nieprzekładalna na kod fizyczny, może być zaledwie pseudonimowana układem elementów, współtworzących świat przedstawiony. Jego
strukturalno-wizualna tkanka implikuje mgliste uczucia i zróżnicowane walorowo
warstwy obrazowe, które mają przywieść odbiorcę do metaforycznie wyrażonego
przesłania. Wspiera się ono na misternym rusztowaniu, którego ramy stanowią
poetyki literackie zastosowane w obrębie dzieła, gwarantujące epistemologiczny
efekt narracji o bogactwie świata oraz jego niedefiniowalnej werbalnie naturze.
1
W Krzaku dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach 2 możliwe jest to dzięki artystycznemu złożeniu protoekspresjonizmu 3, impresjonizmu oraz symbolizmu
w spójną całość, odznaczającą się jednolitą i konsekwentnie budowaną strukturą
obrazową. Każda z użytych poetyk ujmuje inny aspekt świata przedstawionego,
wpisując go w semantykę dzieła. Ostateczna konstrukcja obrazu nie ma więc odniesienia do twórczości plastycznej, gdyż żaden z malarzy nie pozwoliłby sobie
na naniesienie ekspresjonistycznych znaków na impresjonistyczne, by ich wykluczające się środki artystyczne zamknąć w symbolicznie brzmiącej formule. Kasprowicz-poeta nie tylko odważył się na ten nowatorski krok, ale i powtórzył go,
Cyt. za: H. R e a d, Histoire de la peinture moderne. Trad. Y. R i v i è r e. Paris 1960, s. 44.
	J. K a s p r o w i c z, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach. W: Wybór poezji. Oprac.
J. J. L i p s k i. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1973, s. 130–132. BN I 120.
3
W tym okresie można mówić o protoekspresjonizmie, zauważalnym już w malarstwie V. van
Gogha. Ekspresjonizm jako kierunek artystyczny osiągnął samoświadomość dopiero po wielu latach
– za jego początkową cezurę przyjmuje się rok 1905 (datę wystąpienia grupy drezdeńskich ekspresjonistów Die Brücke oraz pojawienia się fowistycznych form w twórczości H. Matisse’a).
1
2
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na uzyskane pierwotnie symbole nakładając w kolejnych partiach tekstu nowe
warstwy impresjonistycznego i ekspresjonistycznego opisu. I nie chodzi tu o palimpsestowe zatarcie pierwotnych sensów, lecz o ich utrwalenie, by utrzymać
u odbiorcy nastrój refleksyjny, motywowany symbolicznie.
Impresjonistyczny dystych, otwierający pierwszy z cyklu sonetów, wprowadza
odbiorcę w klimat tatrzańskiej przyrody, zredukowanej do kilku znaczących elementów, rejestrowanych ruchem źrenicy, przesuwającej się od skalnego rumowiska,
przez zanurzone we śnie stawy, po wertykalnie usytuowane lasy i szczyty gór. Tak
skadrowany pejzaż metaforycznie wytycza dychotomiczną opozycję sacrum–profanum. Zdefiniowana kolorystycznie 4 i jakościowo, kojarzy dolinę z przytłaczającą rzeczywistością, nad którą rozciąga się nieosiągalna wolność. Wrażenie to
podkreślają walory barwne niebieskoszarych stawów i spiętrzonych kamieni,
wbijających się w ciemnozieloną masę tatrzańskiego krajobrazu. Gwałtowny ruch
od diagonali zwaliska do horyzontalnie umiejscowionych górskich akwenów,
powiązany z artykulacyjną redukcją liczby spółgłosek z 20 do 12 (gwałtownie
spowalniającą tempo wypowiedzi), wtrąca odbiorcę w przestrzenie onirycznego
wyciszenia.
W opozycji wobec tego dystychu ustawiają się dwie strofy sonetu II. Rozlewające się światło słoneczne swoimi odbiciami, materializowanymi nieregularnymi walorowo cięciami i żłobieniami masywu górskiego, gubi formę szczytu,
promieniując kryształowo szlifowaną smugą na bezkresne niebiosa. Osiągnięty
efekt perspektywy powietrznej rozciąga się też na las, zanurzony w bladobłękitnych
wstęgach swobodnie unoszących się mgieł. Spoza tej przesłony wyłaniają się pnie,
waloryzując wirującą miazgę barwną, taką samą, jaka powstaje po nałożeniu rozbryzgów górskiego wodospadu na plamy kolorystyczne skał, dematerializowanych
przez srebrne drobiny wody. Wszystkie elementy pejzażu, wprowadzające rozjaśnioną paletę kolorów, symultanicznie uruchamiają opalizujące punkty barwne,
które – rozszczepiając się – migocą w świetle załamującym naturalne kształty
przyrody. Układy przenikających się cząstek materii, pulsujących przez przesłonę
powietrza, nasyconego złocistym blaskiem, komponują się w estetyczną całość,
przesuwając środek ciężkości na ontologiczne sensy i plastyczne piękno gór, metaforycznie wiążących aspekt duchowy z materialnym, sakralny z powszednim,
stały ze zmiennym oraz wertykalny z horyzontalnym.
Świadomość jedności góry i dołu ma sens topograficzny i emocjonalno-aksjologiczny, motywowany etyczną kategorią wolności. Przeciwstawiona górze kotlina przywodzi skojarzenie z sytuacją uwięzienia, a także fizyczno-emocjonalnego
Ciekawą interpretację tego cyklu sonetów Kasprowicza dałoby spojrzenie na świat przedstawiony przez pryzmat późniejszej teorii niemieckiego ekspresjonisty F. Marca, który skojarzył barwę
niebieską (niebo) z ostrością, gwałtownością i pierwiastkiem męskim, żółtą (słońce) z miękkością
i delikatnością kobiecą, czerwoną zaś z ciężką, dośrodkową i brudną materią. Obydwa momenty
kolorystyczne, niebieski i żółty, zbliżają się w koncepcji tego malarza ku czerwieni, by ją zneutralizować i podporządkować sobie. Zob. J. G a g e, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji. Przeł. J. H o l z m a n. Kraków 2008, s. 207. W swojej spektralnej analizie barw,
naznaczonych symbolicznie, Marc zredukował odległości i kontrasty między kolorami podstawowymi. Zastosowanie tej teorii w odniesieniu do sonetów Kasprowicza skutkuje obrazem świata
zbudowanego z silnych kontrastów, które jednak wzajemnie się dopełniają, warunkując jego jedność
oraz nierozerwalność niczym jin–jang.
4
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ograniczenia. Elementem łączącym sacrum oraz profanum są mgły, spowijające
szczyty, ożywione tonami wypełniających je westchnień i głosów żalu. Ich gwałtowny ruch w przestrzeni górskiej neutralizuje rozziew między wrażeniami sensualnymi, nakładając sekwencje dźwiękowe na elementy wizualne krajobrazu. Ta
„psychizacja stanów duszy” – jak Stanisław Makowiecki określił zjawisko paralelizmu uczuć i pejzażu – skutkuje odrealnieniem natury, dychotomicznie się
rozszczepiającej i personifikującej się w następstwie niepowtarzalnego przeżycia,
motywowanego stanem emocjonalnym podmiotu lirycznego.
Fizyczne domknięcie przestrzeni kotliny zwaliskami i stromo wznoszącymi
się ścianami skał buduje wrażenie bezruchu oraz dramatycznej sytuacji uwięzienia 5,
kreślonej już z zastosowaniem opisu protoekspresjonistycznego, wprowadzającego
do obrazu duży ładunek uczuciowy. Szeroka dotąd perspektywa, która umożliwiała ogarnięcie mikrokosmosu bohaterki lirycznej – róży, nagle zwęża się do jej
najbliższego otoczenia, przez co w impresjonistycznym tle, rozmywającym się
w pastelowej miazdze kolorystycznej, uobecniają się silnie skontrastowane walorowo oraz pełne napięć wewnętrznych diagonale. W drugiej strofie sonetu I ta nowa
jakość emocjonalna sygnalizowana jest zmniejszeniem dysproporcji między samogłoskami a spółgłoskami do 1 : 2, podczas gdy w kolejnych partiach obrazowania
ekspresjonistycznego (w sonetach III i IV) różnica między nimi waha się od 1 do 9.
Gwałtowne przyspieszenie tempa wypowiedzi połączone zostało z nagromadzeniem
znaków interpunkcyjnych i ze zmianą ukształtowania leksykalno-artystycznego,
remodelujących przebieg reakcji emocjonalnych podmiotu lirycznego.
Jego bunt leży u podstaw tendencji do hiperbolizowania świata przedstawionego i sytuacji róży, które nadaje im piętno schizofrenicznego urojenia. Gigantyzacji, wynikającej z cielesnej kondycji bohaterki lirycznej, podlegają te elementy
jej otoczenia, które fizycznie ograniczają przestrzeń, warunkując uczucie uwięzienia („Kosodrzewiny wężowiska / poobszywały głaźne ławy”), i przenoszone na
nią pragnienie wolności („Nadziemnych lotów ptak łakomy / rozwija skrzydeł
swych ogromy”). Zwornikiem gromadzącym te emocje stają się zastosowane przez
poetę diagonale 6, kształtujące przestrzeń poetycką, implikowaną skosami i liniami
falistymi. Budują obraz świata wrogiego, stromizną śliskich lub gęsto porośniętych
krzewami płaszczyzn kojarzącego się z pułapką epistemologiczną (zasłony) oraz
egzystencjalną – muru więziennego. Takie rozpoznanie świata przedstawionego
implikowane jest przez emocjonalność bohatera lirycznego, prowokującą go do
wyławiania z rzeczywistości tych szczegółów, które decydują o jego zniewoleniu.
Subiektywny ogląd natury przekłada się na ekspresjonistyczne traktowanie
	O uwięzieniu jako modernistycznym motywie pisała przed laty M. P o d r a z a - K w i a tk o w s k a: Pustka – otchłań – pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia).
W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977,
s. 56–57; Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich symboli-kluczy.
„Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3. Z punktu widzenia zastosowanej przez badaczkę typologii kondycję bohatera lirycznego omawianego cyklu sonetów Kasprowicza można rozpatrywać w kategoriach
„wszechuwięzienia” i „skazańca”.
6
Przestrzeń diagonalna, ale już w sensie metaforycznym, uobecnia się w miejscu przecięcia
się przestrzeni wertykalnej, skojarzonej z wolnością i indeterminizmem (góry, niebo, słońce), oraz
horyzontalnej (limba, stromizna skał, zwaliska kamieni), symbolizującej atrofię czynu, determinizm
i przemijanie. Na ich styku świat przedstawiony objawia dysharmonię, niepokój i wewnętrzny chaos.
5
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koloru jako znaku gwałtownych uczuć. Ostre zestawienia zieleni traw i kosodrzewin z zimną szarością turni i górskich ław wykreślają obrysy szczegółów krajobrazowych. Agresywny kolor, zamknięty w chwiejnych liniach, kształtuje wizję
niestabilną, silnie podporządkowaną emocjom bohatera lirycznego. Ostatecznie
okazuje się nim krzyk protestu przeciw samotności, niewoli i przemijaniu – naga
dusza, będąca syntezą czystych uczuć, do jakich został zredukowany kwiat, więziony w obcym sobie świecie, który przenikają esowate smugi pasm niewysłowionego tchnienia nadziei.
Rozpięcie wiersza na 9 zgłoskach i 4 zestrojach akcentowych modeluje dwie
linie melodyczne, wytyczone jakością zastosowanego obrazowania. Wprowadzenie epitetów złożonych: „pawiookie”, „bladobłękitne” czy „ciemnosmreczyński”,
buduje muzyczny efekt adagio, wzmacniający wyraz tęsknoty do wolności. Technika ta poprzedza zabieg polegający na zrównaniu proporcji między spółgłoskami
a samogłoskami oraz na silnym zaznaczeniu konturów emocjonalnych użytych
równoważników zdań, który wnosi ekspresyjny ładunek (con affetto i con agitazione). Stosunki ilościowe wersów o charakterze impresjonistycznym i ekspresjonistycznym (10 : 22) decydują o tym, że w monologu lirycznym dominują emocje,
dzięki którym pejzaż nabiera wizyjnego charakteru.
Opis krajobrazu górskiego nie jest zintelektualizowany, odtwórczy oraz unastrojowiony, bo nie jest prostym przedstawieniem zjawisk istniejących obiektywnie. Jawi się za to jako projekcja świata wewnętrznego, nie zawierająca elementów
sprawdzalnych zmysłowo. Ukazane przeżycia mają wymiar kosmiczny – topograficznie, emocjonalnie i etycznie. Dobro łączyli ekspresjoniści z duchowością, zło
zaś z materią, twierdząc, że świat cechuje nieodwracalne rozdarcie tych wartości.
Ich skrajnie subiektywny bunt ma walor etyczny (metafizyczno-społeczny), gdy
w impresjonizmie – estetyczny (opisowy). Oba powiązane ze sobą plany aksjologiczno-emocjonalne ujawniają sens uwikłań stylistycznych, wspartych na manicheistycznym dualizmie królestwa światła i ciemności, na które nakładają się jakości sacrum–profanum, wolności–uwięzienia, życia i wegetacji.
Spięte w układ wertykalny, pełnią one funkcję znaków zastępczych, umożliwiających penetrację stanów podświadomości, które konkretyzują się na obu
płaszczyznach obrazowania, tak impresjonistycznego, jak ekspresjonistycznego,
wydobywających z krajobrazu walory gładkości czy porowatości elementów („skał
zwaliska”, „miękki aksamit”), bogactwo kolorystyczne i akustyczne („cichy
schron”, „świstak gdzieś świszcze”, „dźwięki płyną po rosie”) oraz zmienność
perspektywy powietrznej („kosodrzewiny [...] poobszywały głaźne ławy”, „słońce
w niebieskim lśni krysztale”). Pierwotne, impresjonistyczne, sensualne doznawanie rzeczywistości, interpretowanej uczuciowo, dematerializuje pejzaż górski,
zacierając jego wewnętrzne granice i destabilizując jego obraz, a zaraz potem
podporządkowuje go silnym emocjom, pod których wpływem formy organiczne
tężeją w ciężkim obrysie barwnych kontrastów.
Dynamika tych zmian pokrywa się z ruchem perspektywy, która gwałtownie
otwiera się, redukując odległości między składnikami świata, by w nagłym spazmie
skurczyć się do czystych emocji, materializujących nagą duszę natury. Silne napięcia wewnętrzne, implikowane złożeniem obu poetyk, zyskują niespodziewanie
uzasadnienie, okazuje się bowiem, że sensualnie odkrywane jakości nietrwałej
rzeczywistości wiodą w sferę prabytu, wiecznego i niezmiennego świata ducha.
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W ten sposób, niepostrzeżenie, zastosowane obrazowanie nabiera cech symbolu,
wzmocnionego stylizacją naturalistyczną. Werystyczne zestawienie szczegółów
fizjologicznych rozkładu limby wymyka się impresjonistycznej nastrojowości
i ekspresjonistycznemu opisowi, wprowadzając do obrazu nową jakość wizualną.
Jest nią zwężenie perspektywy zjawiskowego pejzażu górskiego do towarzyszącego człowiekowi lęku przed śmiercią, na stałe wpisanego w byt doczesny. Sekwencja czasowników, definiujących jej kondycję w kolejnych sonetach: „spoczywa”, „zwalona” oraz „leży”, umiejscawia etapy agonii na stopniach gradacji,
wzmacniając ten eschatologiczny efekt nie tylko użytą leksyką, ale i zmianami
w stosunkach liczbowych samogłosek i spółgłosek w tych wersach. Kreśli go dodatkowo zespół imiesłowów przymiotnikowych biernych („na wznak rzucona”,
„zwalona tchnieniem burzy”), ujawniających niemoc walki o życie. Jedyne oznaki
trwania są zaledwie sugerowane objawami fizycznej marności: „próchniejąca”,
„czerwonym próchnem świeci”.
Analityczne, beznamiętne nagromadzenie oznak umierania składa się na
przedstawienie procesu niszczenia, nie wypełnionego jeszcze w Boskim planie,
lecz nieuchronnego. Brzydota rozkładającej się limby wchodzi w relację dopełnienia z obrazem pięknej róży. Te dwa biologiczne, estetyczne oraz kondycyjne
przeciwieństwa wiąże konieczność śmierci, która z jednakową siłą powala rosłe
drzewo i słaby kwiat. Młodopolska reminiscencja średniowiecznego motywu
danse macabre idzie jednak w kierunku symbolistycznego uchwycenia przelotnych
stanów duszy, pozwalających drążyć zbiorową podświadomość. Odbywa się to
poprzez piętrzenie znaków, usytuowanych na poziomie znaczeń impresjonistycznych, ekspresjonistycznych, naturalistycznych oraz czysto symbolistycznych
(słońca – uosabiającego życie; gór – kojarzonych z trwaniem; ptactwa i zwierzyny
– przywodzących na myśl wolność i działanie; czy mgieł – łączących się z Koheletową kategorią zmienności w niezmienności).
Te, a także inne skupione w tym poetyckim paysage emblématique symbole
spina wieloznaczna warstwa metafor, implikowanych kondycją natury. Wykreowana w wyniku grupowania pojęć semantycznie budujących stan lęku („Samotny,
senny, zadumany”, „zatopion”, „wtulił się”), personifikuje kwiat, nakładając na
jego wizerunek emocjonalność człowieka, zagubionego we wrogim mu świecie
i opanowanego przeświadczeniem o swej rychłej śmierci. Wrażenie to pogłębia się
za sprawą wprowadzenia do tekstu lejtmotywu paralelnie usytuowanych obrazów
róży i limby, swoją powtarzalnością wydobywających nastrój bezradności wobec
sił przyrody. Liczne powtórzenia i synonimy („W skrytych załomach, w cichym
schronie” czy „Jak lęk, jak żal, jak dech tęsknoty”) kreują sugestywną oniryczną
wizję przestrzeni paysage intérieur róży, której emocjonalność wiąże różnorodne
sensualne doznania. Synestezje „tchnienie burzy” czy „zatopion w szum”, ujawniając impresjonistyczne, nastrojotwórcze konotacje, po pierwsze gigantyzują
zagrożenie oraz potęgują współodczuwanie lęku róży, po drugie zaś przenoszą
ośrodek zainteresowania z wrażeń zmysłowych na duchowość, którą budują zlewające się w jedno wszystkie składniki świata przedstawionego.
Poetycki obraz zamyka hiperbola rosy, która, błyszcząc „na kwieciu dzikiej
róży”, rodzi nieoczekiwane konotacje ze śmiercią, w tym fragmencie przywołaną
zastosowaniem przez podmiot liryczny form czasownikowych różniących się
stroną: upersonifikowane niebiosa przyjmują postawę czynną, kokieteryjnie strojąc
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się w seledyn, gdy róża i limba biernie poddają się niszczącym procesom natury.
Plama rosy, nakładając się na pąs róży, zaciera kontury płatków i pozbawia ich
barwę aspektu spektralnego. Złamany bielą i rozjaśniony kolor przywołuje skojarzenie z bladością i słabnięciem, poprzedzającymi agonię. Proces umierania przebiega analogicznie do losów powalonego drzewa, na które „cichy wiatr krople
strąca”. Dzieła zniszczenia dopełnia więc woda, paradoksalnie, bo od czasów
Talesa z Miletu kojarzona jest z życiem i rozwojem. To ona ostatecznie odrealnia
formy, jakby otwierając moment przeistoczenia, przejścia z bytu fizycznego do
pozamaterialnego, pozbawionego swojej genezyjskiej doskonałości.
2
Na styku impresjonizmu, ekspresjonizmu, naturalizmu i symbolizmu budowane są również sensy opowiadania Stefana Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki,
wrony...”. Już tytuł swoją semantyką wpisuje bohaterów i odbiorców w krąg naturalistycznego fatalizmu, niszcząc iluzję renesansowego przekonania o zwycięstwie człowieka nad naturą. Narzuca za to pogląd o bezsilności wobec śmierci
i cierpienia 7, w którym jednak pobrzmiewa wątła nuta nadziei, zawieszona w niedopowiedzeniu kończącym tytuł oraz zawarta w symbolice ostatnich scen opowiadania. Zastosowana tu przez autora forma czasownika podsuwa sugestię, iż od
podzielenia losu padliny może ludzkość uwolnić jedynie altruizm, dźwigający
upodloną część społeczeństwa do rangi równoprawnych obywateli. Dodatkową
motywację takiej interpretacji stanowi umiejscowienie wydarzeń w przestrzeni
otwartej, bezkresnej, choć zasnutej – jak najbliższe losy bohatera i wypadki historii – gęstą zasłoną deszczu. Fizycznie nieograniczona perspektywa suponuje potencjał zmian proponowanych odbiorcy, włączonemu w świat przedstawiony poprzez apostrofę zawartą w tytule opowiadania.
Sentencjonalna nastrojowość nazwy dzieła rozciągnięta została na pierwsze
akapity narracji, wprowadzające czytelnika w klimat jesiennego poranka. I tu, jak
w cyklu Kasprowicza, gwałtowny ruch chmur i burych obłoków oraz zacinające
krople deszczu, niesione przez silny wiatr, redukują odległości i wnoszą efekty
perspektywy powietrznej. Nieliczne składniki świata przedstawionego – trawy,
chwasty, rokiciny, kartofliska, obłoki oraz chmury – wypełniają obydwa plany
obrazu: dolny i górny, które są połączone przez porywy wiatru i ścianę deszczu,
tworzące gęstą przesłonę rozległej pustki. Rodzi się specyficzny nastrój, implikowany efektem dematerializacji natury, na którą nakładają się ruchome, „sypkie jak
ziarno” krople ulewy, rozszczepiające plamy koloru na symultaniczne wielobarwne i migocące punkty. Wirując, zacierają kontury przyrody oraz upraszczają kształty rozpięte między ziemią a niebem.
Dywizjonistycznie podzielone na ruchliwą miazgę kolorystyczną barwy (żółć
bladego światła, ciemna zieleń traw, niebieskość i fiolet postrzępionych obłoków)
przywołują skojarzenie z widmem słonecznym tęczy, przechodzącej w poszarzałe,
obumarłe, stłumione i rozmazane formy żałośnie schylonych gałęzi – w obraz
Brzmienie tytułu umieszcza opowiadanie Żeromskiego w obszarze światopoglądu dekadenckiego – zob. T. W a l a s, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905). Kraków 1986,
s. 59–62.
7
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bliższy malarstwu Chełmońskiego niż płótnom Moneta. Zamiast tradycyjnej siatki układów perspektywicznych gradacja tonów i odcieni w przestrzeni wykreśla
plan bliższy i dalszy, kreując pasma ciemnych i zimnych, rozbitych i spłaszczonych
oraz ciskanych i unoszonych wiatrem plam koloru. Daje to efekt braku wykończenia, nieskonkretyzowania, które – jak wrażenia – pojawiają się w mglistych zarysach, by zaraz ustąpić pola innym reakcjom, nacierającym gwałtowną falą emocji.
Koncepcyjność i nieokreśloność przestrzeni uwarunkowana jest spontanicznymi
zachowaniami bohatera, silnie odczuwającego niepewność celu swojej podróży.
Subiektywnie odbierana natura, zmaganie z zacinającym deszczem i porywistym
wiatrem oraz świadomość nieustannego przesuwania się kresu podjętej wędrówki,
uzasadnione nieoczekiwanymi ruchami oddziałów powstańczych, dla których wiózł
broń, są źródłem opanowującego Winrycha uczucia zniechęcenia.
Momentalność sekwencji i dynamizm obrazu przekładają się na paralelizm
pejzażu i stanów duszy bohatera, który, posturą wynosząc się ponad poziom traw
i rokicin, zdaje się być obok wiatru kolejnym elementem wiążącym bure niebo ze
sczerniałymi krzewami. Targany podmuchami wiatru i przebijający się z trudem
przez wodną przesłonę ulewy, swoją pochyloną sylwetką wpisuje się w uciekające
z deszczem skośne perspektywy, które na impresjonistycznie zarysowane tło nakładają formy poddane silnym uczuciom, jakie miotają Winrychem. Ich poziom
skutkuje syntezą postaci sprowadzającą ją do czystych emocji 8. Włosy porośnięte
„w orle pióra” czy paznokcie przypominające „dzikie szpony” stają się źródłem
deformacji postaci, nie dokończonej, bo ograniczonej do kilku znaczących szczegółów: zniszczonych butów, przepoconej sukmany, wełnianego pasa i koszuli,
targanej wiatrem. Z jednej strony, Winrych reprezentuje ogół powstańców, z drugiej
zaś jest młodym idealistą w ogóle. Jego sylwetka została przez pisarza nakreślona
za pomocą słów, implikujących w wizualności odbiorcy skośne linie szponów
i rozwianych włosów, kąt ostry podeszwy buta, rozłażącej się na boki, oraz diagonale wzdymającej się koszuli i sukmany.
Faliste linie, obrysowujące dynamicznie zmienną esowatą formę postaci bohatera, niemal materializują napięcia wewnętrzne szarpiące Winrychem, który ma
świadomość dramatyzmu sytuacji. Ujmuje ją w hiperbolicznej wizji: „Teraz dopiero wyleci na świat strach o wielkich ślepiach, ze stojącymi na łbie włosami [...]”,
redukującej świat przedstawiony do jednego obrazu losów powstania, obrazu
przetworzonego przez emocjonalną ocenę wypadków 9. Bohater przyjmuje wobec
nich postawę aktywistyczną i etyczną, dokonując moralnej oceny nieudolności
przywódców zrywu.
Emocjonalna synteza postaci, niepełnej, ekspresyjnie zniekształconej, wykreowanej za pomocą linii diagonalnych, nakłada się na impresjonistycznie i koncepcyjnie zarysowane tło. W konsekwencji w świecie przedstawionym rodzą się napięcia wewnętrzne, wynikające z gwałtownego zbliżenia dwu genetycznie i świaB. B a r t n i c k a (Świat doznań zmysłowych áwęch, smak, dotykñ. Kraków 2007, s. 211)
źródła ekspresji języka dzieł Żeromskiego dostrzega też w tendencji do stosowania przez pisarza
nagromadzeń typu: „Przez długi czas tych ludzi ś c i g a n y c h, g ł o d n y c h, p r z e z i ę b ł y c h
i w y l ę k n i o n y c h wspierał swymi szyderczymi półsłówkami i podniecał jak chłostą” (S. Ż er o m s k i, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. W: Opowiadania. Wstęp J. Z. Jakubowski. Warszawa
1971, s. 22; wyróżnienia za: B a r t n i c k a, op. cit., s. 211).
9
Ż e r o m s k i, op. cit., s. 21.
8
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topoglądowo wykluczających się poetyk. Sprzęgnięte są one w całość obrazowaniem
symbolistycznym, łagodzącym kontrasty, które powodują pęknięcia w kreacji
Winrycha. Prośby o darowanie życia i odpuszczenie win modyfikują topikę rycerską, gdyż zaszczuty i poniżony bohater zostaje raniony w brzuch, klatkę piersiową
i głowę, co okalecza nie tylko jego ciało, ale i duszę. Sakralizacja sceny, wpisującej się w topos Golgoty, doprowadza napięcie do punktu kulminacyjnego, symbolicznym znakiem spinając syntetyczne i wizyjne obrazy protoekspresjonistyczne.
Problematykę obrazowania w opowiadaniu Żeromskiego pozornie komplikuje naturalizm najczystszej postaci. Wnosi on do świata przedstawionego silny
kontrast, manicheistycznie rozgraniczający przestrzeń moralną na opozycję dobra
i zła, poświęcenia i przemocy, ofiary i kata. Na podział ten nakłada się inny, rozbijający narracyjną proporcję dzieła. Nadawca, przyjmujący – do momentu śmierci Winrycha – punkt widzenia bohatera, nieoczekiwanie rezygnuje z subiektywizmu
i ekspresji na rzecz naturalistycznego opisu, w którym każdy element waży tyle
samo. Gdy zanika poczucie hierarchii szczegółów, w narracji pojawia się styl naukowy wraz ze swoim dążeniem do ścisłości i obiektywizmu. Narrator posługuje
się nim w opisie dwu grup bohaterów: ptactwa oraz chłopa, których kreacje, dzielące tekst na dwie paralelne części, wytyczają obszary analogii między nimi.
Zbliża ich postawa ostrożności, cechująca stworzenia płochliwe, niepewne
i świadome własnej słabości: szeregi określeń („wrony, powolnymi kroki, z nogi na
nogę postępujące ku wozowi” i „spłoszył ją nowy przybysz, co zbliżał się niepostrzeżenie, chyłkiem, podobny do dużej, szarej bestii” 10) wyprowadzają podobieństwa między ptakami a chłopem. Różnica tkwi w wielkości i pochodzeniu, gdy ich
postawy oraz instynkty, warunkowane kondycją psychiczną, dowodzą naturalistycznej jedności świata. System aksjologiczny wieśniaka podlega redukowaniu do
wartości materialnych i do zaspokojenia potrzeb, gwarantujących przeżycie. Motywują go one do podjęcia walki o przetrwanie, w której zwycięża najsilniejszy
osobnik. Racje żołądka są najmocniejsze, bo warunkują byt. Determinacja przeżycia usprawiedliwia bezwzględność ptactwa i wieśniaka wobec innych. Paralelne
zestawienie tych postaci obnaża prawdę o człowieku, który pozornie wyizolował
się z naturalnego mu otoczenia sztucznymi znakami kultury, choć tak naprawdę
nigdy nie oderwał się od swojego macierzystego środowiska. Należy do niego nadal,
bez względu na grubość cywilizacyjnego makijażu. Wciąż jest drapieżnym zwierzęciem.
Jedyne piętno wyróżniające chłopa ze świata zwierząt to obszar religijności,
znak wszakże zbyt powierzchowny z uwagi na ograniczenie wierzeń do pozornych
rytualnych zachowań, wypranych z wewnętrznej duchowej potrzeby. Bohater,
zanurzony głęboko w sferze profanum, w codziennej walce o byt, odartej z kulturowego poloru, upodabnia się do środowiska, w które zepchnęło go społeczeństwo.
Najsilniej uwidacznia się to w obrazie instynktów, motywujących do działania
i pokonywania uczucia strachu. Nieoczekiwanie ptactwo góruje nad człowiekiem
intelektem, którego oznaki zdradza zastosowana gradacja namysłu oraz silna koncentracja. Chłop kieruje się tylko namiętnością, wykluczającą racjonalizm, co
obnaża brutalność świata ludzkiego, spychającego jednostkę do stanu upodlenia,
które dezawuuje go względem natury. Wrony zadowalają się tym, co los im dał,
10
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tymczasem bohater decyzję o zabiciu konia poprzedza oszacowaniem jego przydatności. Kluczową funkcję pełnią tu nagromadzone synonimy („niezdatna”,
„zepsutą”) ujawniające pragmatyzm chłopa: wartość ma to, co da się wykorzystać.
Zestawienie tego sposobu myślenia z postawą Moskali prowadzi do wniosku, iż
tylko człowiek zabija dla korzyści materialnej bądź dla satysfakcji.
Symboliczny pochówek zrównał istnienia, które już w micie genezyjskim
miały zarezerwowane inne statusy. Boski plan świata ulega przewartościowaniu,
albowiem człowiek i przyroda wobec śmierci są równi. Inteligencja i ideały wyróżniają Winrycha tylko za życia, a źródło tej nobilitacji tkwi w statusie ontologicznym
ludzkości, która w toku walki o dominację i wartości materialne zdegradowała część
swojego rodzaju, sytuując ją poniżej poziomu zwierzęcego. Spodlenie to obraca się
przeciw niej, gdyż chłopu obce są wolnościowe ideały panów. Moskale zdają się
mu nawet bliżsi, paradoksalnie, przez swoją odległość, dzięki której nie krzywdzą
go, w przeciwieństwie do szlachty. Upadek chłopa motywowany jest warunkami
społecznymi, nie dziwi więc komentarz narratora, podnoszącego problem zacofania
społecznego i jego polityczno-społecznych konsekwencji: „Tak bez wiedzy i woli
zemściwszy się za tylowieczne niewolnictwo, za szerzenie ciemnoty, za wyzysk,
za hańbę i za cierpienie ludu, szedł ku domowi z odkrytą głową i z modlitwą na
ustach” 11.
Rozpaczliwe rżenie końskie rozciąga nieoczekiwanie perspektywę, przenosząc
uwagę z sytuacji chłopa na horyzont, który pali liliowym światłem zachodzącego
słońca – na tym tle miota się, unosząc się na tylnych nogach, koń. W narrację znów
wkracza protoekspresjonistyczne obrazowanie, operujące kontrastami kolorystycznymi. Diagonalna pozycja zwierzęcia, wykręcającego gwałtownie łeb i szarpiącego nim w cieniu krążącego powyżej ptactwa, oznacza już nie tylko bunt konia,
protest narratora i grup społecznych, których ideały padły ofiarą bezwzględnej
walki o przetrwanie. Gasnąca zorza ustępuje ciemności, symbolicznie ukazując,
jak wraz z tymi wydarzeniami światło – uosabiające oświecenie, idee i wolnościowe tęsknoty – pogrąża się w mroku przesądów i wstecznictwa. Findesieclowe
profetyczne objawienie, zawarte w rosnącej gradacji rzeczowników: „szła noc,
rozpacz i śmierć” 12, zapowiada zagładę narodu i człowieczeństwa. Nadchodzi
Gassetowski czas barbarzyństwa i agonii, czas, kiedy zatriumfuje naturalizm,
którego ofiarą padnie świat ideałów i wyższych wartości. Problematyka społeczna,
wpisująca się w kwestie polityczne, osiąga ostatecznie wymiary eschatologiczne,
znaczące cały świat przedstawiony reminiscencją Koheletowego „vanitas vanitatum, et omnia vanitas” (1, 2): „Rozdziobią nas kruki, wrony...” Usytuowanie zawartości semantycznej tytułu w przestrzeni metaforycznie otwartej wskazuje organicyzm jako kierunek ucieczki przed ciążącym nad ludzkością determinizmem.
Sensy przenośne tekstu, jak w przypadku cyklu sonetów Kasprowicza, budują teorię rzeczywistości, której nie sposób przedstawić za pomocą jednego narzędzia.
Przeniknięcie materialnej, ideologicznej, aksjologicznej i duchowej istoty świata
wymaga stosowania szeregu technik. Dopiero ich złożenie pozwoli ująć go całościowo, w kategoriach jedności. Kondycja człowieka motywowana jest stanami
podświadomości, bliższymi bądź dalszymi kontekstami rzeczywistości, których
11
12
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przywołanie wydobywa niewidoczne na pozór elementy. Podobnie należy, zdaniem
Żeromskiego, rozpatrywać kwestie polityczne, wikłające się już na poziomie jednostkowych doświadczeń w problemy zbiorowości, środowiska naturalnego oraz
zagadnienia społeczno-historyczne. Wieloaspektowość spojrzenia pociąga za sobą
mnogość stosowanych technik, przy czym obrazowanie impresjonistyczne ustanawia tło, na którym twórcy sytuują protoekspresjonistycznie potraktowane sylwetki bohaterów. Śledząc sugestywne opisy krajobrazu, czytelnik – zgodnie z psychologią odbioru 13 – wizualizuje świat przedstawiony, ulegając wrażeniom chwili.
Postrzega w nim gwałtowne zmiany, motywowane wirem wielobarwnych punktów,
i poddaje się działaniu perspektywy powietrznej, która redukuje odległości, zbliżając lub oddalając elementy składowe rzeczywistości artystycznej.
Impresjonistyczna gradacja tonów i cieni ustępuje z chwilą, gdy dystans maleje i odbiorca koncentruje się na emocjach bohatera, zderzając się tym samym
z napięciem wewnętrznym, towarzyszącym postawie buntu. Dematerializowany
dotąd świat niespodziewanie przechodzi w skondensowane syntetyczne formy,
podlegające mocnym kontrastom oraz wizyjnemu odkształceniu. Zaskoczony
czytelnik zostaje poddany nieoczekiwanej ekspresji znaku literackiego. Klamrą
spinającą poetyki jest symbolistyczne drążenie podświadomości tak bohatera, jak
i samego odbiorcy dzieła w celu wprowadzenia ich w sfery podświadomości zbiorowej. Odbywa się to poprzez ucieczkę od dosłowności w stronę wieloznacznej
sugestii i motywowanej wrażeniowości, by skupić uwagę na aspekcie emocjonalnym i duchowym rzeczywistości. Te metaforyczne przeniesienia wspiera również
obrazowanie naturalistyczne wraz ze swoją analizą kondycji człowieka jako wytworu świata natury, zezwierzęconego i sprowadzonego do czystego instynktu
przetrwania.
Powiązanie w ramach jednej spójnej wypowiedzi poetyckiej czy prozatorskiej
wszystkich czterech typów obrazowania zyskuje uzasadnienie w sensach utworów,
ujawniając, iż świat należy poznawać na wiele sposobów, albowiem stanowi on
całość wyłaniającą się dopiero w wyniku złożenia dynamicznie rozwijających się
punktów spojrzenia. Żaden z malarzy nie pozwoliłby sobie wszakże na tak niesłychane połączenie kilku technik obrazowania na płaszczyźnie płótna. Wprowadzenie ekspresjonistycznych form na impresjonistycznie, koncepcyjnie, szkicowo
nakreślone tło w celu zestawienia ich z naturalistyczną koncepcją świata i spięcia
znakiem symbolicznym – dezawuowałoby dzieło plastyczne. Istotniejszy jest
jednak fakt, iż synteza poetyk metodą nakładania powodowałaby w ikonografii
zatarcie sensów naddanych. Malarstwo, operujące własnymi środkami formalnymi:
fakturą, barwą, światłocieniem czy perspektywą, oraz ograniczone dwuwymiarowością płaszczyzny, nie stwarza możliwości działania w następstwie czasowym
bez zamalowywania form już naniesionych. Równoległe, symultaniczne ich sytuowanie owocowałoby chaosem kompozycyjno-stylistycznym.
Te ograniczenia formalne sztuk plastycznych dostrzegł przed wiekami Gotthold
Ephraim Lessing, lecz dla niego miały one walor potwierdzający tezę o wyższości
malarstwa nad literaturą z uwagi na jego wysoki poziom iluzji. Zdaniem tego estetyka,
13
	R. J. G e r r i g, Ph. G. Z i m b a r d o, Psychologia i życie. Red. M. Materska. Przeł. J. R ad z i c k i, E. C z e r n i a w s k a, A. J a w o r s k a. Wyd. 4. Warszawa 2011, s. 92–136.
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[poeta] chce [...] idee, które w nas budzi, uczynić tak żywymi, żebyśmy w szybkim przebiegu
wierzyli, iż odczuwamy prawdziwe zmysłowe wrażenia ich przedmiotów, i żebyśmy w tej
chwili złudzenia przestali uświadamiać sobie środki, którymi się on do tego celu posługuje, tzn.
jego słowa 14.

Jednak nigdy nie osiągnie ideału, albowiem w świecie pozaartystycznym
wszystkie elementy współistnieją w przestrzeni, gdy tymczasem w poezji zostają
rozbite między poszczególne słowa, które pojawiają się po sobie w następstwie
czasowym. Malarstwo natomiast posługuje się znakami mieszczącymi się w układach przestrzennych, a nie temporalnych, z czego autor Laokoona wyprowadza
wniosek, że przedmiotem poezji jest odwzorowanie przebiegu akcji, sztuk plastycznych zaś – kreowanie ideału piękna. Obrazowanie w Krzaku dzikiej róży
w Ciemnych Smreczynach Kasprowicza i „Rozdziobią nas kruki, wrony...” Żeromskiego, osiągnięte za pomocą sztucznych, według teorii Lessinga, znaków, ujawnia
pewną jej słabość. Okazuje się, że właśnie przebieg czasowy słowa umożliwia
współistnienie kilku poetyk, które inicjując wrażenia oraz odwołując się do zmysłów
i uczuć odbiorcy, pozwalają mu przedrzeć się przez znak zewnętrzny w sferę ducha
i na drodze formalnej syntezy świata materialnego spenetrować najgłębsze warstwy
podświadomości zbiorowej. Twórcy młodopolscy udowodnili, iż dzieło literackie
może przewyższyć wypowiedź plastyczną pomimo genetycznej sztuczności znaku,
którym się posługuje.
Abstract
IWONA MIKOŁAJCZYK
(Koszalin University of Technology)

DIALECTICS OF MODERNIST IMAGERY:
KASPROWICZ’S “WILD ROSE BUSH”
AND ŻEROMSKI’S “RAVENS AND CROWS WILL PICK OUR BONES”
The article presents a mechanism Young Poland’s poetics collaboration within one piece of art
in order to struggle through the external sign, all with the aim of penetrating the deepest reserves of
common consciousness. Moving within the limits of impressionist and expressionist and naturalist
imagery dialectics, the receiver of pieces of art realising correspondances des arts penetrates the
images of the presented world at different levels, from their tangible clarity through sensationality
and emotionality to embrace them into a symbolic metaphor. The author of the article views this
aspect of simultaneous coupling the various poetics as a value which determines the verbal record
superiority over the painting one.
14
	G. E. L e s s i n g, Laokoon. Cyt za: R. I n g a r d e n, Lessinga „Laokoon”. W: Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1957, s. 365, przypis 1. Podobne stanowisko w kwestii ut pictura poesis
przyjmowali teoretycy G. P. Bellori i L. da Vinci, dla których różnica między malarstwem a poezją
sprowadzała się do stosunku wobec wymogu jedności: jednej akcji, jednego momentu i jednego
ruchu. Zob. L. d a V i n c i, Traktat o malarstwie. Przeł., wstęp i komentarz M. R z e p i ń s k a.
Wrocław 1961. – Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. T. 1. Od starożytności do 1500 r. Wybór
i oprac. J. B i a ł o s t o c k i. Warszawa 1978.
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Iwan Łobojko w historii i  historiografii*
Pewna książka, opublikowana zaledwie rok temu [tj. w r. 2008 – M. D.] w Mińsku, w wydawnictwie „Limarius” 1, na pierwszy rzut oka niepozorna (mam na
myśli zarówno jej szatę graficzną, jak też objętość), nie mogła jednak zostać niezauważona przez badaczy zajmujących się XIX wiekiem, a także przez miłośników
literatury historycznej, zwłaszcza litewskich. Wystarczy chociażby wspomnieć, że
w tytule książki zawarta jest nazwa: Wilno („Wilna”), okładkę zaś zdobią obrazy
z Album de Wilna Jana Kazimierza Wilczyńskiego. Przede wszystkim zainteresowanie budzą jednak dwaj główni bohaterowie książki. Są to osoby, które odgrywały ważną rolę również w naszej [tj. litewskiej – M. D.] historii kultury, nauki oraz
polityki, dwaj profesorowie Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego (dalej: Uniwersytetu Wileńskiego), Joachim Lelewel (1786–1861) oraz Iwan Łobojko 2 (1786–
1861). Ich wspomnienia, opublikowane w przedstawianej tu pracy, pisane były
w różnym czasie, ale dotyczą w zasadzie tego samego problemu: znanej sprawy
filomatów i filaretów, a zatem też – po części – sprawy likwidacji Uniwersytetu
Wileńskiego. Książka wydana została za granicą i, jak mówi jej redaktor, Aleksandr
Fieduta (Odin iz uzłow naszej obszczej istorii, s. 5), skierowana jest przede wszystkim do rosyjskiego, a w szerszym sensie – „rosyjskojęzycznego” czytelnika, którego wiedza o tych wydarzeniach nie wydaje się zbyt duża. Niemniej jednak pozycja ta ważna może być również dla nas. Ważna nie tylko z powodu wybitnie litewskiej, wciąż aktualnej tzw. uniwersyteckiej tematyki, nie tylko z powodu
oryginalnej struktury, tzn. dość nieoczekiwanego zestawienia tych dwóch osobowości: „mądrego Polaka oraz mądrego Rosjanina, ludzi uczciwych i porządnych,
J. Lelewela i I. Łobojki, którzy pozostawili dla potomków świadectwa tragicznych
* Publikowany tu tekst, w wersji oryginalnej zatytułowany: Ivanas Loboika istorijoje ir istoriografijoje, ukazał się w Wilnie w roku 2010 w wydawanym przez oficynę Lietuvos istorijos instituto leidykla czasopiśmie „Lietuvos istorijos metraštis” (2009, t. 1).
Oprócz objaśnień i uzupełnień w nawiasach kwadratowych pochodzących od autorki występują w tekście także objaśnienia tłumacza, opatrzone inicjałami: M. D. [Przypis red.].
1
Wilna 1823–1824. Pieriekriestki pamiati. Sost. A. F i e d u t a. Minsk 2008. Lokalizacje
odsyłające do tej pozycji umieszczam w nawiasach, podając również – tam, gdzie to konieczne –
tytuł konkretnego tekstu.
2
	W tekstach w języku litewskim występują różne formy imienia i nazwiska I. Łobojki: Ivanas
Loboika, Jonas Lobojka, Jonas Loboiko, I. N. Lobojka i inne. Nawiasem mówiąc, sam Łobojko
podpisywał się nie tylko: Iwan Łobojko, ale też: Iwan Łobojkow.
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wydarzeń” (s. 5), ale przede wszystkim z powodu drugiej części – po raz pierwszy
wydawanych w całości wspomnień Łobojki. W porównaniu z nieraz już drukowaną (oczywiście, nie po rosyjsku) i wyjątkowo często cytowaną w literaturze naukowej broszurą Lelewela, opublikowanie tego, wcześniej tylko fragmentarycznie
znanego, źródła historycznego uznać można nawet za pewnego rodzaju sensację
naukową. Właśnie to sprawiło, że tekst Iwana Łobojki stał się głównym tematem
niniejszego artykułu. Najpierw przedstawię jednak krótką charakterystykę całego
wydania.
Anotacja książki
Jak już wspomniano, książka składa się z dwóch podstawowych części, dwóch
tekstów źródłowych. Są to: przetłumaczona przez Maksima Iwaszczenkę na język
rosyjski broszura Joachima Lelewela Nowosilcow w Wilnie 3 (s. 19–68) i publikowany w języku oryginału utwór Iwana Łobojki Moi zapiski 4 (s. 81–176). Oba
teksty są poprzedzone artykułami wprowadzającymi: Joachim Lelewiel – swidietiel i istorik processa fiłomatow (s. 9–18) oraz Iwan Łobojko: słuczaj primiritiela
(s. 71–80). Pierwszy z nich napisany został przez Aleksandra Fiedutę – redaktora
omawianego tomu, znanego literaturoznawcę białoruskiego, dziennikarza, autora
książek Czitatiel w tworczeskom soznanii A. S. Puszkina (Minsk 1999, wyd. „Limarius”; we współautorstwie z Igorem Jegorowem), Łukaszenko: politiczeskaja
biografija (Moskwa 2005, wyd. „Riefieriendum”), Piśma proszedszego wriemieni.
Matieriały k istorii litieratury i litieraturnogo byta Rossijskoj impierii (Minsk 2009,
wyd. „Limarius”) i innych. Autorem drugiego artykułu jest Abram Riejtbłat –
mieszkający w Moskwie literat, socjolog literatury, historyk, bibliograf, pracownik
Rosyjskiej Biblioteki Państwowej, redaktor serii „Rossija w memuarach” czasopisma „Nowoje litieraturnoje obozrienije”, redaktor tomu Widok Figlarin. Piśma
i agienturnyje zapisi F. W. Bułgarina w III otdielenije (Moskwa 1998, wyd. Nowoje litieraturnoje obozrienije) oraz autor monografii Ot Bowy k Balmontu i drugije raboty po istoriczeskoj socyołogii russkoj litieratury (Moskwa 2009, wyd.
Nowoje litieraturnoje obozrienije) i innych. Ci dwaj badacze są również autorami
komentarzy do tekstów Lelewela i Łobojki (Fieduta – 74, Riejtbłat – aż 187) 5.
Oprócz tych dwóch podstawowych źródeł opublikowano w książce również
trzecie: 10 pisanych w latach 1824–1829 listów Łobojki do Lelewela (Priłożenije.
Piśma I. Łobojko I. Lelewielu, s. 179–201). Oryginały tekstów, w języku polskim,
posiada Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Kopie pięciu spośród tych listów,
przechowywane kiedyś w zbiorach Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
znajdują się także w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (Lietuvos
Valstybinis Istorijos Archyvas; dalej: LVIA) 6. Listy przetłumaczył (z oryginałów)
Pełny tytuł: Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 1823/4. Zob. przypis 8.
	Warto zwrócić uwagę na niekonsekwencję tytułowania publikowanego w książce tekstu
I. Ł o b o j k i: na stronie tytułowej oraz w spisie treści redaktor nazywa go Moi wospominanija,
natomiast w tekście (zob. s. 6, 81) – Moi zapiski.
5
	Fieduta jest autorem komentarzy do tekstu Lelewela, Riejtbłat zaś – do tekstu Łobojki.
[Przypis tłum.].
6
LVIA, zespół 1135, inwentarz 4, sygn. 55, k. 552–564.
3
4
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na język rosyjski Dmitrij Matwiejczik, komentarze zaś (ogółem – 85) przygotowane zostały przez literaturoznawcę, docenta Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Wileńskiego, dra Pawła Ławrinca (który jest również autorem niewielkiej, ale bogatej w informacje przedmowy do tego źródła ás. 179ñ). Choć fragmenty korespondencji (opierające się na wspomnianych tu kopiach przechowywanych w LVIA) wydawano już wcześniej 7, w omawianej książce po raz pierwszy
opublikowana zostaje całość zachowanych do naszych dni listów Łobojki do Lelewela.
W książce znajdziemy również przedmowę redaktora Aleksandra Fieduty Odin
iz uzłow naszej obszczej istorii (s. 3–6), już tu przywoływaną, a także obszerny
indeks nazwisk (Ukazatiel imion, s. 202–242), który zawiera też podstawowe dane
biograficzne wspomnianych w książce osób (indeks został ułożony przez A. Fiedutę, A. Riejtbłata oraz P. Ławrinca). Redaktorem naukowym książki jest Tatiana
Awtuchowicz, sponsorem zaś – Instytut Polski w Mińsku.
Kilka najważniejszych akcentów pierwszej części książki
Jak już powiedziano, największą zaletę tej książki stanowi publikacja utworu
Łobojki. Popularna broszura Lelewela 8, anonimowo wydana w r. 1831 w Warszawie, w tym konkretnym przypadku może być ciekawa tylko jako swoisty argument
potwierdzający wersję sprawy wileńskich studentów przedstawioną we wspomnieniach Łobojki. Chciałoby się wierzyć, że taki też był zamysł edytora, identyczna
jest bowiem także główna myśl obu tekstów profesorów Uniwersytetu Wileńskiego: młodzież z tej uczelni stała się ofiarą intryg toczących się w wyższych sferach
władzy. Żadnych nowych refleksji nie przynosi również artykuł, który stanowi
wprowadzenie do publikacji Lelewela – autor streszcza tu powszechnie znane
fakty z życiorysu „najważniejszego polskiego historyka epoki romantyzmu” (s. 9).
Z drugiej strony, oczywiste jest, że Fieduta dobrze znał nie tylko klasyczną, ale
także najnowszą historiografię polską, prace polskich historyków literatury.
Warto zwrócić uwagę (i znów mam tu na myśli nie zwykłego czytelnika, lecz
specjalistów) jedynie na to, że Fieduta chciałby kontynuować dyskusję co do autorstwa tekstu Nowosilcow w Wilnie. Wydawałoby się, iż kwestia ta została ostatecznie zamknięta w r. 1843, gdy Lelewel po raz pierwszy przyznał się, że to on
jest autorem 9. Jednak wyciągnięte z niepamięci spory naukowe i wątpliwości
Fieduty tylko na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie bezsensownych. Inaczej mówiąc, odnowiona została dyskusja wokół Ignacego Emanuela Lachnickiego – pisarza, geologa, wydawcy słynnego czasopisma „Pamiętnik Magnetyczny
Wileński”, szubrawca, masona – jako jednego z głównych „kandydatów na autorstwo”. Ta kwestia, mimo poważnych kontrargumentów (w tym również – Fieduty),
jest wciąż intrygująca (s. 11–12; zob. też komentarz Fieduty do tekstu Lelewela:
Zob. B. P o p k o w, Joachim Lelewiel i russkije uczonyje. (Nowyje matieriały iz sowietskich
archiwow). W zb.: Sławianskij archiw. Sbornik statiej i matieriałow. Moskwa 1963.
8
[J. L e l e w e l], Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 1823/4. Dołączona nota o kuratorii
Nowosilcowa, podana na ręce generała Rosen przez Onacewicza. Warszawa 1831.
9
	J. L e l e w e l, Do Eustachego Januszkiewicza w Paryżu. List (nr 637) z Brukseli, z 23 XI
1842. W: Listy emigracyjne Joachima Lelewela. T. 3: 1842–1848 (nry 611–947). Wyd., wstęp
H. W i ę c k o w s k a. Kraków 1952, s. 29–30.
7
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s. 19, przypis 1). Ignacy Lachnicki był bowiem nie mniejszym (a pod pewnymi
względami może nawet większym) autorytetem wśród ówczesnej elity studentów
Uniwersytetu Wileńskiego niż Joachim Lelewel. Z drugiej strony, niezależnie od
tego, kto jest autorem Nowosilcowa w Wilnie, nie możemy się nie zgodzić z niewątpliwie ważną myślą: „jest wreszcie obojętnym kto jest autorem, skoro świadomi w tym istną prawdę znajdą” 10.
Mówiąc o zaletach tego artykułu wprowadzającego, należy zwrócić uwagę
także i na rozważania Fieduty co do gatunku tekstu Nowosilcow w Wilnie. Trzeba
się zgodzić z opinią badacza, że nie są to „tylko wspomnienia w ścisłym sensie”
(s. 13). Z drugiej strony, nie możemy bezkrytycznie przystać na wniosek (zaczerpnięty m.in. od Daniela Beauvois 11), że ten tekst Lelewela – to zwykły pamflet
(s. 13). Choć jest on anonimowy, ostra satyra w nim wcale nie przeważa (przeważa może jedynie tam, gdzie się mówi właśnie o Nikołaju Nowosilcowie). To opierające się na realnych faktach, a zarazem pełne osobistych wrażeń opowiadanie,
czyli – tekst bliski gatunkowi s z k i c u (ros. „oczerk”), który wówczas stawał się
coraz bardziej popularny.
Fieduta ma rację, gdy twierdzi, że pod względem popularności, a więc i wpływu na ówczesnego czytelnika, Nowosilcowa w Wilnie można śmiało porównać
z dramatem Adama Mickiewicza Dziady. Z drugiej strony, autor artykułu wprowadzającego powinien był zwrócić uwagę również na inną – nie mniej istotną –
okoliczność: na trzecią, pisaną już w Dreźnie, część dramatu Mickiewicza niewątpliwie wpłynęły fakty, które zostały przedstawione w broszurze Nowosilcow
w Wilnie. Tym bardziej należałoby rozpatrzeć także inną aktualną (mam na myśli
strukturę recenzowanej książki) kwestię – czy wydanie to mogło być znane także
Łobojce? Intuicja (i nie tylko ona) mówi, że mogło.
Profesor, „bardziej niż inni związany z pisarzami litewskimi”
Po raz pierwszy imię Iwana Łobojki zostało wspomniane w prasie wileńskiej
[tj. w „Dzienniku Wileńskim” – M. D.] wiosną 1822, gdy nie minęło nawet pół
roku po jego przeniesieniu się na Litwę: „Nowo przybyły profesor zwyczajny
i kawaler [Orderu Świętej Anny 3 stopnia – R. G.] Ł o b o j k o rozpoczął kurs
języka i literatury rosyjskiej” 12. W  tym samym tomie „Dziennika Wileńskiego”
opublikowano także kilka fragmentów korespondencji nowego profesora – z listów
[L e l e w e l], Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 1823/4, s. 4.
D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich: 1803–1832. T. 1: Uniwersytet Wileński. Rzym–Lublin 1991, s. 53.
12
Uniwersytety, Akademije, Towarzystwa uczonych i zakłady naukowe. „Dziennik Wileński”
1822, t. 1, s. 263. Dokładna data przyjazdu Łobojki do Wilna do dziś nie jest znana. W piśmie skierowanym w 1823 r. do Nowosilcowa twierdzi Łobojko, że do Wilna przyjechał na samym początku r. 1822 – zob. Wyjaśnienie p. profesora Wileńskiego Uniwersytetu Łobojki, z dnia 2 grudnia 1823 r.
W: Dr S z e l i g a [J. B i e l i ń s k i], Proces filaretów w Wilnie, dokumenta urzędowe z „Teki”
rektora Twardowskiego. Kraków 1888, s. 100. Tymczasem w swoich wspomnieniach Łobojko pisze
(rozdz. Wilenskij uniwiersitiet, s. 131), że do Wilna przybył pod koniec 1821 roku. Najprawdopodobniej tak właśnie było, ponieważ z innego tekstu Łobojki wynika, że profesorem zwyczajnym
Uniwersytetu Wileńskiego został mianowany 21 X (2 XI) 1821. Zob. I. Ł o b o j k o, pismo z 30 V
(11 VI) 1832 do kuratora Białoruskiego Okręgu Naukowego, G. Kartaszewskiego. LVIA, zespół 567,
inwentarz 2, sygn. 3050, k. 11v.
10
11
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pisanych do Łobojki przez kanclerza państwowego, grafa Nikołaja Rumiancewa
oraz znanych etnografów: Piotra Keppena (vel Petera von Köppena) i Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego 13. Wkrótce potem ukazał się jeszcze jeden fragment, tym
razem – z listu bibliotekarza Rumiancewa, historyka fińskiego, pastora Andrzeja
Hipрinga (vel Andersa Johana Hippinga) do Łobojki 14. Wszystkie te publikacje
opatrzone zostały komentarzem Łobojki o autorach listów. W  tymże 1822 roku
w Wilnie w wynajmowanej wówczas przez Aleksandra Żółkowskiego drukarni
pijarów ukazała się pierwsza książka Łobojki w języku polskim, a dokładniej – tłumaczenie z języka rosyjskiego rozprawy Wzglad na driewniuju słowiesnost' skandinawskogo siewiera (w przekładzie Antoniego Bolesława Hlebowicza), która była
wydana zaledwie rok wcześniej w piśmie „Syn Otieczestwa” 15. Po roku – tłumaczenie (przez Leona Rogalskiego) jeszcze jednej pracy, tym razem powstałej już na
Litwie i poświęconej zabytkom historycznym tego kraju 16. Te dwie ostatnie publikacje są podpisane imieniem i nazwiskiem w spolszczonej formie: Jan Łobojko.
Obfitość publikacji nowego profesora Uniwersytetu Wileńskiego, a także sama
ich treść przypomina dobrze przemyślane przedstawienie się, swoistą reklamę.
Innymi słowy, elita Wilna, przede wszystkim profesura uniwersytecka, powinna
odnieść wrażenie, że w mieście tym zamieszkała nieprzeciętna, mająca szerokie
kontakty naukowe i społeczne, wyjątkowo twórcza i energiczna osoba. Szczególnie mocny efekt miała wywołać nie tyle znajomość Iwana Łobojki z najwybitniejszymi skandynawskimi naukowcami (m.in. ze znanym Rasmusem Christianem
Raskiem), ile kontakty osobiste z najwybitniejszym ówczesnym mecenasem nauki
Nikołajem Rumiancewem. Właśnie te pierwsze publikacje Łobojki ukształtowały
również inne nastawienie – to osoba, która przyjechała do tego kraju z konkretnymi zainteresowaniami naukowymi. Są one następujące: badania nad językiem litewskim i historią, poszukiwanie zabytków słowiańskiego (i nie tylko) piśmiennictwa i rzeczy zabytkowych w ogóle. Ciekawe też, że Łobojko nawet nie zamierzał ukrywać, że taki kierunek jego działalności nie tyle jest związany z jego
własnymi zainteresowaniami naukowymi, ile zainspirowany przez Rumiancewa,
a nawet więcej – w gruncie rzeczy on tylko wykonuje polecenia kanclerza 17.
Właśnie taki wizerunek Iwana Łobojki, stworzony m.in. dzięki jego własnym
staraniom już w pierwszych latach pobytu na Litwie, przyjęła później prawie automatycznie także większość naszych badaczy, przede wszystkim litewscy histoWyjątek z listu Hrabiego Rumiancowa, kanclerza państwa do profesora literatury rosyjskiej
w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim i kawalera Łobojki. „Dziennik Wileński” 1822, t. 1, s. 279–280.
– Wyjątek z listu P[ana] Köppena, do profesora w Uniwersytecie Wileńskim i kawalera Łobojki. Jw.,
s. 281–282. – Wyjątek z listu P[ana] Zoriana Chodakowskiego do prof[esora] w Uniwers[ytecie]
Wileń[skim] i kawalera Łobojki. Jw., s. 540–542.
14
Wyjątek z listu do P[ana] Łobojki, profesora w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Jw., t. 3,
s. 244–247.
15
Rzut oka na starożytną literaturę skandynawską. Przez J. Ł o b o j k ę, profesora zwyczajnego, języka, literatury i historii rosyjskiego państwa w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim, czynnego członka Towarzystwa Przyjaciół Literatury Rosyjskiej i kawalera Orderu Stej Anny 3ciej klasy.
Przekładania z rosyjskiego A. B. H l e b o w i c z a, kandydata filozofii. Wilno 1822.
16
	J. Ł o b o j k o, Groby olbrzymie na Żmudzi i inne zabytki starożytności tego kraju. Z rękopismu rosyjskiego. „Dziennik Wileński” 1823, t. 2.
17
Zob. Wyjątek z listu Hrabiego Rumiancowa, kanclerza państwa do profesora literatury rosyjskiej w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim i kawalera Łobojki, s. 280.
13
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rycy i literaturoznawcy – np. Vincas Maciūnas, Levas Vladimirovas, Jurgis Lebedys, Pranė Dundulienė, Vincas Trumpa, Arnoldas Piročkinas, Vytautas Vanagas,
Ieva Šenavičienė, Giedrius Subačius, Juozas Girdzijauskas 18. Innymi słowy, ten
profesor języka rosyjskiego i literatury Uniwersytetu Wileńskiego był przede
wszystkim oceniany jako osoba wspierająca tzw. wielkich literatów żmudzkich,
takich jak Szymon Staniewicz [Simonas Stanevičius], Dionizy Paszkiewicz [Dionizas Poška], Cyprian i Kajetan Niezabitowscy [Kiprijonas Nezabitauskis, Kajetonas Nezabitauskis], Leon Uwojń [Leonas Uvainis], a może też – jak pokazują
badania Ievy Šenavičienė i Vytautasa Merkysa 19 – nawet Maciej Wołonczewski
[Motiejus Valančius], ważny inspirator inicjatyw w lituanistyce i swoisty generator
ruchu lituanistycznego (przynajmniej w Wilnie). Inaczej mówiąc, Iwan Łobojko
nie tylko, „jak się zdaje, bardziej niż inni profesorowie był związany z pisarzami
litewskimi” 20, ale też „zajął ważne miejsce w wykrystalizowywaniu się litewskiej
świadomości narodowej” 21.
Dodatkowym argumentem na rzecz utrwalenia się takiego poglądu stały się
opublikowane w prasie już w latach sześćdziesiątych–siedemdziesiątych XIX wieku pierwsze fragmenty listów Łobojki do Rumiancewa 22. W latach sześćdziesiątych
następnego, XX wieku Anna Kaupuža ogłosiła bruliony 8 napisanych w marcu–
czerwcu 1823 listów Łobojki do Dionizego Paszkiewicza, Cypriana Niezabitowskiego i Leona Uwojnia (oryginały dokumentów są przechowywane w InV. M a c i ū n a s, Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje: susidomėjimas lietuvių kalba,
istorija, tautotyra. (Disertacija Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto daktaro laipsniui įgyti). „Darbai ir dienos” t. 8 (1939) (wyd. 2: Vilnius 1997), s. 40–41, 201–202,
219–220 n. – L. V l a d i m i r o v a s, Medicinos-chirurgijos akademija. W zb.: Vilniaus universitetas.
Vilnius 1966, s. 99–100. – J. L e b e d y s, Vilniaus universiteto reikšmė lietuvių literatūrai. W: Lituanistikos baruose. T. 1. Vilnius 1972, s. 376 (artykuł został przygotowany w 1959 r. na podstawie
referatu wygłoszonego podczas obchodów 380-lecia Uniwersytetu Wileńskiego). – P. D u n d u l i e n ė,
Etnografijos mokslas Vilniaus universitete. Vilnius 1978, s. 34–36. – A. P i r o č k i n a s, Vilniaus
aukštosios mokyklos ir jų mokslinė veikla 1803–1842 m. W: A. P i r o č k i n a s, A. Š i d l a u s k a s,
Mokslas senajame Vilniaus universitete. Vilnius 1984, s. 291–292. – V. T r u m p a, Šubravcai ir
senasis Vilniaus universitetas. „Metmenys” nr 47 (1984), s. 13–15. Przedruk w: Lietuva XIX-tame
amžiuje. Chicago 1989, s. 82–84. – V. Va n a g a s, Dionizas Poška. Vilnius 1994, s. 42, 113–114.
– I. Š e n a v i č i e n ė, Žemaičių lituanistai Vilniaus vyriausioje seminarijoje. Motiejus Valančius.
Vilnius 1998, s. 72, 124, 135, 139, 148 n. – G. S u b a č i u s, Žemaičių bendrinės kalbos idėjos
(XIX amžiaus pradžia). Vilnius 1998, s. 212, 213, 230, 231, 232 n. – J. G i r d z i j a u s k a s, Kultūrinis
literatūros kontekstas. W zb.: Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius. Sudarytojas ir vyr. redaktorius J. G i r d z i j a u s k a s. Vilnius 2001, s. 28, 33, 47, 48, 52 n.
19
Š e n a v i č i e n ė, op. cit., s. 157–158. – V. M e r k y s, Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius 1999, s. 92–93.
20
V. M a c i ū n a s, Šis tas apie Pošką (sąryšyje su M. Brensztejno monografija). „Vairas” 1935,
nr 10, s. 284. Przedruk w: Raštai. Vilnius 2003, s. 920.
21
P i r o č k i n a s, op. cit., s. 291.
22
Zob. N. G r i g o r o w i c z, Pieriepiska protojerieja Joanna Grigorowicza s grafom N. P. Rumiancewym. W zb.: Cztienija w Impier[atorskom] obszczestwie istorii driewnostiej rossijskich pri
Moskowskom uniwiersitietie. Moskwa 1864, ks. 2, s. 39–43. – Pieriepiska A. Ch. Wostokowa s objasnitielnymi primieczanijami I. Sriezniewskogo. W  zb.: Sbornik statiej, czitannych w Otdielenii
russkogo jazyka i słowiesnosti Impieratorskoj akadiemii nauk. T. 5, cz. 2 (1873), s. 196–218. Fragmenty tych listów ukazały się także w pracy M a c i ū n a s a Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus
pradžioje (s. 311–313). Opublikowano tam również fragmenty listów I . Ł o b o j k i do J. Lelewela
z 26 XI (8 XII) 1824 i 24 III (5 IV) 1825, w których są też wzmianki o D. Paszkiewiczu i K. Niezabitowskim (ibidem, s. 311).
18
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stytucie Literatury Rosyjskiej w Sankt Petersburgu, w tzw. Domu Puszkina),
a wkrótce także 10 pisanych w latach 1822–1825 listów do Rumiancewa oraz
12 kopii odpowiedzi kanclerza (oryginały dokumentów znajdują się w Centralnym
Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie) 23. Publikacje te jeszcze bardziej
umocniły dotychczasowy wizerunek profesora języka i literatury rosyjskiej z Uniwersytetu Wileńskiego. Od tej pory praca Kaupužy stała się jedną z najczęściej
cytowanych w literaturze naukowej. Wzbudza pewne wątpliwości tylko dokonana
przez Kaupužę selekcja źródeł (listów) – mając możliwość wydania całej korespondencji Łobojki i Rumiancewa, tzn. 48 listów, badaczka wybrała do publikacji
wyłącznie te listy, w których, jak sama pisała, „wspomina się o Litwie albo działaczach kultury litewskiej” 24. Niestety, nie wyjaśnia ona szerzej swoistego XIX-wiecznego rozumienia pojęcia Litwy. Nie omawia też treści pozostałych listów.
Otóż rozwijane w tej nieopublikowanej korespondencji myśli możemy odtworzyć
tylko z następującej wypowiedzi badaczki:
nie podejmiemy się tu próby rozpatrywania motywów i celów działalności Rumiancewa – co
dla niego było ważniejsze: czy polityczne kalkulacje kanclerza imperium, czy zainteresowanie
człowieka nauki i mecenasa. Dla nas w tym momencie ważne są nie subiektywne motywy
Rumiancewa i Łobojki, lecz obiektywne fakty życia kulturalnego Litwy 25.

Innymi słowy, w tradycyjnej litewskiej historiografii krytyczne podejście do
osoby Iwana Łobojki było niezbyt popularne, a może nawet niewygodne ze względu na wcześniej wspomniany kierunek badań prowadzonych przez naukowców,
tym bardziej że obiektywne fakty kierunkowi temu nie przeczyły. Pobłażliwie,
może tylko z wyjątkiem Vytautasa Vanagasa 26, patrzono i na znalezioną jeszcze
w 1934 r. przez Michała Brensztejna niezbyt jasną historię powierzonej Łobojce
kolekcji litewskich zabytkowych przedmiotów Dionizego Paszkiewicza 27. Co
więcej, Brensztejn pod wpływem tego epizodu, a może również i wcześniej opublikowanych w prasie dość negatywnych opinii o profesorze filologii rosyjskiej 28,
krótko, ale stanowczo stwierdził (co prawda, tylko w przypisie): „Łobojko nie
cieszył się w Wilnie dobrą opinią” 29. Ciekawe, że Vincas Maciūnas, który udzielił
Michałowi Brensztejnowi tych danych (fragmenty korespondencji Joachima Lelewela i Ignacego Onacewicza przechowywane w Krakowie, w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego), nie wymienia ich w swojej głównej pracy, nie akcentuje
ich też w recenzji poświęconej monografii Brensztejna 30. Dopiero w znacznie
późniejszej pracy, pisanej po 60 latach, o Łobojce wypowiada się nieco bardziej
	A. K a u p u ż, Niekotoryje dopołnitielnyje swiedienija o litowskich diejatielach kultury naczała XIX wieka w piśmach prof. russkoj słowiesnosti Wilenskogo uniwiersitieta I. N. Łobojko. „LTSR
aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Literatūra” nr 6 (1963); A. K a u p u ž a, XIX a. pradžios Lietuvos
kultūros veikėjai pagal prof. I. N. Lobojkos susirašinėjimą su N. P. Rumiancevu, muziejaus steigėju.
Jw., nr 10 (1967).
24
K a u p u ž a, XIX a. pradžios Lietuvos kultūros veikėjai [...], s. 171.
25
Ibidem.
26
Va n a g a s, op. cit., s. 113–114.
27
	M. B r e n s z t e j n, Dionizy Paszkiewicz: pisarz polsko-litewski na Żmudzi. Wilno 1934,
s. 46.
28
Szerzej o tym zob. s. 163–164 niniejszego tekstu.
29
B r e n s z t e j n, op. cit., s. 100, przypis 119a.
30
Zob. przypis 20.
23
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krytycznie, charakteryzuje go jako „nie wyróżniającego się wysokim poziomem
naukowym ani ważnymi pracami naukowymi, energicznego i sprytnego” profesora 31. Tym razem był też bardziej powściągliwy w opinii co do wpływu Łobojki na
ówczesne kółko literatów żmudzkich:
Oczywiście, nie należy myśleć, że tylko dzięki staraniom Łobojki oni tak „zlitwiniali”;
oni już byli mniej lub bardziej włączeni w ówczesny ruch litewski. Z drugiej strony, autorytet
profesora Łobojki i hrabiego Rumiancewa powinien był im przecież imponować 32.

W podobny sposób kwestię autorytetu tych dwóch osób dla inteligencji żmudzkiej rozpatrywał również Giedrius Subačius, w którego monografii publikacja
Kaupužy została wykorzystana najszerzej:
Wszystkich motywów litewskiej działalności narodowej nie można tłumaczyć tylko i wyłącznie nadziejami na wsparcie materialne od Rumiancewa. Jednak nie należy też całkowicie
odrzucać słów Łobojki, który powiedział, że zainteresowanie Rumiancewa spowodowało duży
entuzjazm studentów żmudzkich: kwestia pieniędzy, tzn. mecenasa, była jedną z najistotniejszych, jeśli chodzi o drukowanie książek 33.

Jednak mimo wątpliwości wyrażanych przez wspomnianych badaczy reprezentowali oni albo nadal reprezentują tzw. tradycyjny, wciąż przeważający kierunek, który za najistotniejszy uznaje lituanistyczny, „żmudzki” moment biografii
Iwana Łobojki 34. Jak już mówiono, postawę taką nietrudno wyjaśnić – decydują
o niej zainteresowania badawcze, wybrany kierunek analizy naukowej. Nie powstała do tej pory obszerniejsza praca naukowa poświęcona Łobojce, w związku
z tym nie ma też możliwości dokładnej oceny roli tej postaci w historii Litwy.
Zdaje się, że wymienionym tu badaczom nie były także znane przechowywane
w Sankt Petersburgu rękopisy Łobojki, a więc również fakt, iż przynajmniej w pisanych w 1856 r. pamiętnikach kontrowersyjny profesor zupełnie nie wspomina
nazwisk ani Staniewicza, ani Paszkiewicza, ani braci Niezabitowskich – po wielu
latach wydawały mu się ważne nazwiska innych poznanych w Wilnie i w ogóle na
Litwie osób.
A jednak w historiografii litewskiej zdarzali się również pewni badacze, którzy
próbowali szerzej albo przynajmniej w odmienny sposób spojrzeć na osobę profesora filologii rosyjskiej. Przede wszystkim mam na myśli literata, historyka literatury Juozasa Lebionkę i jego opublikowany w 1966 r. artykuł Żyzń i naucznaja
diejatielnost' I. N. Łobojko w Litwie 35. Tekst ten zawiera pewne właściwe tamtym
czasom sztampy ideologiczne, postać zaś Łobojki – „naukowca o dużej erudycji,
który zajmował się historią literatury rosyjskiej, historią Rosji oraz kwestiami
31
V. M a c i ū n a s, Vilniaus universitetas ir lietuviškasis XIX amžiaus pradžios sąjūdis. W zb.:
Vilniaus universitetas (1579–1979). (Lituanistikos instituto 1979 metų suvažiavimo darbai). Spaudai
paruošė B. Va š k e l i s. Chicago 1981, s. 158. Przedruk w: Raštai.
32
M a c i ū n a s, Vilniaus universitetas ir lietuviškasis XIX amžiaus pradžios sąjūdis, s. 178.
33
S u b a č i u s, op. cit., s. 231–232.
34
	Odzwierciedlenie tego zjawiska można znaleźć np. w popularnym informatorze (encyklopedii) T. Ve n c l o v y (Wilno. Przewodnik biograficzny. Przeł. B. P i a s e c k a. Warszawa 2013, s. v.
Łobojko Iwan Iwanowicz, s. 133). Wyjątkiem pod tym względem jest dość wszechstronny artykuł-hasło Loboiko Ivan w Visuotinė lietuvių enciklopedija (t. 13: Leo–Magazyn. Vilnius 2008). Niestety,
encyklopedia nie podaje informacji o autorze artykułu.
35
	J. L e b i o n k a, Żyzń i naucznaja diejatielnost' I. N. Łobojko w Litwie. „Lietuvos TSR aukštųjų
mokyklų mokslo darbai: Literatūra” nr 9 (1966).
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najnowszej historii powszechnej”, po raz pierwszy „należycie” zapoznał społeczeństwo litewskie z językiem i literaturą rosyjską, a nauczanie z tych dyscyplin
na uniwersytecie podniósł „na odpowiedni poziom” 36 – jest w nim zbyt entuzjastycznie idealizowana. I mimo wszystko artykuł ten, który ukazał się prawie równocześnie z publikacją Anny Kaupužy, merytorycznie nie tylko stoi w wyraźnej
opozycji wobec koncepcji rozwijanej przez tę badaczkę, ale też (nawet niezależnie
od pewnych krytycznych opinii cieszących się autorytetem naukowców 37) może
być śmiało uważany za najlepszy do dziś tekst poświęcony biografii Łobojki. I nie
tylko dlatego, że, mówiąc słowami Vanagasa, artykuły Lebionki „są oparte najczęściej na danych archiwalnych i pochodzących z rzadkich źródeł, mają sensy uzupełniające faktografię historii literatury” 38 (wszystkie te właściwości ma również
wspomniana praca), ale też dlatego, że badacz ten był pierwszym, który spróbował
spojrzeć na osobę Iwana Łobojki wszechstronnie; mówiąc wprost: inaczej niż
Maciūnas. Nie ulega wątpliwości, iż o takim kierunku badań Lebionki w dużej
mierze zadecydowało to, że naukowiec ten przestudiował prawie całą przechowywaną w archiwach i zbiorach rękopisów Rosji i Litwy spuściznę Łobojki, również
tę, która związana była z jego działalnością już po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego. Materiał ów ukazywał (czasami się wydaje, że nawet wbrew woli autora artykułu) inny obraz Łobojki. Co więcej, Lebionka, szukając więzi profesora
Uniwersytetu Wileńskiego z dekabrystami, wykrył też istotny moment jego biografii – przynależność do Wolnego Stowarzyszenia Miłośników Literatury Rosyjskiej (dalej: Wolne Stowarzyszenie). Badacz ten, opierając się na pamiętnikach
Łobojki, chyba jako pierwszy zaakcentował nie tylko cel naukowy jego przyjazdu
do Wilna – „chęć poświęcenia swojej działalności sprawie zbliżenia nowych guberni Rosji i narodu rosyjskiego”, tzn. „praktycznej realizacji polityki narodowej
caryzmu w litewskich guberniach” 39. Z drugiej strony, Lebionka nie odrzucał takiej
ewentualności, iż motywy, które zmusiły Łobojkę do zapomnienia „o swoich marzeniach o karierze w służbie państwa i do wyjazdu do prowincjonalnego Wilna”,
mogły też być bardziej przyziemne: zwykła „troska o własne bezpieczeństwo,
dążenie do oddalenia się od centrum ryzykownej działalności tajnego stowarzyszenia, stowarzyszenia, którego istnienia nie mógł się nie domyślać, i próba uniknięcia w ten sposób częstych kontaktów osobistych z jej członkami – przyszłymi
dekabrystami” 40.
Co więcej, właśnie Lebionka w ówczesnej Państwowej Bibliotece im. Włodzimierza Lenina (obecnie: Rosyjska Biblioteka Państwowa) znalazł wspomnianą
po raz pierwszy w prasie przez Józefa Bielińskiego pracę Łobojki Opisanije litowskich i polskich gorodow 41, natomiast w Domu Puszkina – szkice powstałej już po
zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego, w latach 1835–1840, 2-tomowej monograIbidem, s. 96, 90.
	Tak B e a u v o i s (op. cit., s. 261) w pracy tego badacza widzi tylko „hagiograficzny zapał”.
38
V. Va n a g a s, Lebionka Juozas. Hasło w: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001,
s. 271.
39
L e b i o n k a, Żyzń i naucznaja diejatielnost' I. N. Łobojko w Litwie, s. 88.
40
Ibidem.
41
	J. B i e l i ń s k i, Uniwersytet Wileński (1579–1831). T. 3. Kraków 1899–1900, s. 254. – L eb i o n k a, op. cit., s. 93–94. Bieliński pracę tę nazywa w nieco inny sposób: Opisanie miast polskich
i litewskich.
36
37
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fii Istorija rossijskoj słowiesnosti oraz pełną wersję rękopiśmienną opublikowanego w 1838 r. w gazecie „Wilenskije gubiernskije wiedomosti” artykułu Wilna,
stolica Zapadnoj Rossii i Kijewskoj Mitropolii (napisanego na prośbę generała-gubernatora Wilna, Nikołaja Dołgorukowa) 42. Ostatni tekst opierał się tylko na
rzadkich książkach i rękopisach z biblioteki zamkniętego Uniwersytetu Wileńskiego 43. Na podstawie znajdującej się w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej karty
służbowej Łobojki opublikował Lebionka także inny fakt z biografii bohatera artykułu – w 1836 r. na polecenie ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Dmitrija Błudowa przygotował Łobojko wyczerpujący katalog starych rękopisów biblioteki byłego Uniwersytetu Wileńskiego, dostarczony później do Cesarskiej
Biblioteki Publicznej 44. Właśnie ten dotychczas w ogóle nie znany lub mało znany
w historiografii materiał znacznie wzbogacił portret Łobojki, uwypuklił zupełnie
inne fakty z jego biografii. Nie może więc dziwić, że tematowi jego działalności
lituanistycznej, który tak przypadł do gustu badaczom litewskim, Lebionka poświęcił tylko jeden, ostatni rozdział pracy, zatytułowany Otnoszenije I. Łobojko
k litowskomu narodu 45.
Niemniej jednak badania Lebionki nie doczekały się uznania – każdy naukowiec
nadal szukał i znajdował w biografii Łobojki ważne wyłącznie dla siebie dane.
Badacze historii akademickiej Uniwersytetu Wileńskiego podkreślali przede
wszystkim rolę Łobojki w utworzonym w r. 1826 tzw. komitecie specjalnym,
który miał przygotować, w oparciu o „twardą podstawę religii” i „oddanie stolicy”,
nowy statut Uniwersytetu Wileńskiego (uważa się, że ten zatwierdzony w 1828 r.
dokument sporządził – pod kontrolą Nikołaja Nowosilcowa – właśnie Łobojko) 46.
Nazwisko profesora języka i literatury rosyjskiej (co prawda, bez podania żadnych
bardziej konkretnych danych) zostało wspomniane także w historii założenia Katedry Języka Litewskiego na uniwersytecie 47. Nawiasem mówiąc, dane o tym, że
w posiedzeniu Wydziału Literatury i Sztuk Wyzwolonych 25 VI (7 VII) 1825,
podczas którego rozpatrywana była możliwość utworzenia takiej katedry, brał
udział również Łobojko, jako pierwszy przedstawił Vytautas Merkys 48.
Tymczasem badacze kultury rosyjskiej na Litwie, inaczej niż ich koledzy Litwini, przeważnie podkreślali rolę Łobojki w budowaniu rosyjsko-polsko-litewskich
więzi międzykulturowych 49. Istotna dla nich też była, prawie zawsze pomijana
42
L e b i o n k a, op. cit., s. 96–102, 104. Lebionka jednak nie wspomina, że praca Ł o b o j k i
Wilna, stolica Zapadnoj Rossii i Kijewskoj Mitropolii była wcześniej opublikowana – w postaci
skróconej i bez podania nazwiska autora – pt. Istoriczeskije wospominanija („Wilenskije gubiernskije wiedomosti” 1838, nry 5–11, 13–16).
43
Zob. L e b i o n k a, op. cit., s. 104.
44
Ibidem, s. 104–105.
45
Ibidem, s. 108–110.
46
Zob. Vilniaus universiteto istorija (1803–1977). Ats. red. V. M e r k y s. Vilnius 1977, s. 16.
– Vilniaus universiteto istorija (1579–1994). Red. R. P a v i l i o n i s. Vilnius 1994, s. 159.
47
Zob. Vilniaus universiteto istorija (1803–1977), s. 17.
48
V. M e r k y s, Simonas Daukantas. Vilnius 1972, s. 63–64.
49
Zob. P. Ł a w r i n i e c, Russkaja litieratura Litwy (XIX – pierwaja połowina XX wieka).
Wilnius 1999, s. 15. – R. S i d i e r a w i c z i u s, A. S. Puszkin i Litwa. Wilnius 1999, s. 15. – Łobojko Iwan Nikołajewicz (1786–1861). Hasło w: Russkije w istorii i kulturie Litwy. (Istoriko-biograficzeskije oczerki). Awtor idiei I. M a k o w s k a j a. Awtory-sostawitieli I. M a k o w s k a j a, A. F om i n. Wilnius 2008, s. 162.
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przez naukowców litewskich (wyjątek stanowi tylko anonimowy autor – już tu
wspomnianego – niedawno opublikowanego artykułu-hasła w Visuotinė lietuvių
enciklopedija 50), anonimowo (o autorstwie można wnioskować wyłącznie na podstawie tekstu wprowadzającego, podpisanego inicjałem „Ł”) wydana w Wilnie
w 1827 r. antologia Łobojki Sobranije rossijskich stichotworienij 51, w której zebrano tłumaczenia psalmów 22 poetów rosyjskich i utwory o tematyce religijnej.
Zdaniem Pawła Ławrinca, antologia ta to jedna z nielicznych książek w języku
rosyjskim, które ukazały się w Wilnie na początku XIX wieku 52 (szerzej o tym
wydaniu zob. Priłożenije. Piśma I. Łobojko I. Lelewielu, s. 196, przypis 72). Po
opublikowaniu omawianej tu książki specjaliści w dziedzinie kultury rosyjskiej na
Litwie powinni zwrócić uwagę na jeszcze jedną pracę Łobojki, anonimowo ogłoszoną w tym samym roku: Naczertanije grammatiki rossijskogo jazyka 53 (zob.
s. 196, przypis 71). W kontekście prac badaczy kultury rosyjskiej na Litwie z ostatnich lat wyróżnia się bez wątpienia opublikowany w 2008 r. tekst Rimantasa Sideravičiusa 54. Literaturoznawca ten, opierając się na nie wydanych do tej pory,
przechowywanych w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy listach do
Łobojki od działaczy kultury, nauki i społeczeństwa rosyjskiego (m.in. – od Andrieja Nikitina, Aleksandra Richtera, Aleksandra Wojejkowa, Iwana Sniegiriowa),
nie tylko skonstatował, że „koledzy Rosjanie byli zainteresowani rozwojem kontaktów kulturowych z Litwą i jej ośrodkiem uniwersyteckim” 55, ale też podkreślił
zapomniany już nieco w litewskiej literaturze naukowej wpływ na profesora Uniwersytetu Wileńskiego rosyjskich stowarzyszeń naukowych – zarówno Wolnego
Stowarzyszenia, jak i funkcjonującego przy Uniwersytecie Moskiewskim Towarzystwa Rosyjskiej Historii i Zabytków.
Szczególne miejsce w litewskiej historiografii ostatnich dziesięcioleci zajmuje monografia Vytautasa Jogėli 56. Autor, w sposób konsekwentny rozpatrując historię Wyższej Akademii Duchownej w Wilnie, nie mógł też nie poruszyć kwestii
działalności profesora języka i literatury rosyjskiej tej uczelni, tym bardziej że jest
to działalność dość istotna: Łobojko był członkiem pierwszego zarządu akademii,
brał udział w komisji, która przygotowywała dokładne zasady przeprowadzania
egzaminów, publicznych dyskusji, nadawania stopni naukowych itd. 57 A  zatem
Jogėla nie tylko podał dość ciekawe fakty z mało znanego okresu biografii Łobojki, ale też, opierając się na nich, wyciągnął wniosek: po zmianie sytuacji politycznej, a ponadto po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego, w tworzonej na nowo
wyższej szkole duchownej językowi rosyjskiemu miała być poświęcona szczególZob. przypis 34.
Sobranije rossijskich stichotworienij, w polzu junoszestwa wospitywajemogo w Uczebnom
okrugie Impieratorskogo wilenskogo uniwiersitieta. Wilno 1827.
52
	Ł a w r i n i e c, op. cit., s. 15.
53
Naczertanije grammatiki rossijskogo jazyka, sostawlennoje po naiłuczszym i dostowierniejszym posobijam, na rossijskom i polskom jazykie. / Początki gramatyki języka rosyjskiego, podług
celniejszych i gruntowniejszych wzorów w języku rosyjskim i polskim ułożone. Wilno 1827.
54
	R. S i d i e r a w i c z i u s, Piśma russkich litieratorow profiessoru I. N. Łobojko. „Literatūra”
50 (2008), t. 2.
55
Ibidem, s. 96.
56
V. J o g ė l a, Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–1844 metais: organizacija ir
veikla. „Lietuvių Atgimimo istorijos studijos” t. 14 (1997).
57
Ibidem, s. 50, 54 n.
50
51
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na uwaga, „nauczanie języka i literatury rosyjskiej uważane było za podstawowy
sposób, mogący zmienić nastawienie i postawę przyszłych księży wobec władzy” 58,
w związku z tym wzrosło też znaczenie Łobojki, „jedynego Rosjanina wśród profesorów” (właśnie tak określał go ówczesny generał-gubernator Wilna, Nikołaj
Dołgorukow) 59. Jak stwierdzał autor monografii, Łobojko nawet nie ukrywał
swoich poglądów – „nieraz przesyłał rektorowi pisma i propozycje odnośnie do
zapotrzebowania na język rosyjski i doboru dobrych wykładowców” 60. Innymi
słowy, Jogėla przedstawił Łobojkę jako gorliwego, energicznego profesora, troszczącego się o realizację celów władzy.
Właśnie takiego Łobojkę widzimy również w innych, szerzej nie wykorzystanych przez badaczy źródłach: zarówno we wspomnianym już piśmie z 1832 r. do
kuratora Białoruskiego Okręgu Naukowego, Grigorija Kartaszewskiego 61, jak też
w późniejszym liście, z jesieni 1840 (dokładna data nie została podana), który
Łobojko po zrezygnowaniu z pracy w obu akademiach wileńskich (prowadził on
wykłady nie tylko w Wileńskiej Akademii Duchownej, ale także w Wileńskiej
Akademii Medyko-Chirurgicznej) skierował do ówczesnego sekretarza Towarzystwa Rosyjskiej Historii i Zabytków, historyka, pisarza i dziennikarza Michaiła
Pogodina 62. W liście tym, dołączonym do darowanej Towarzystwu bogatej kolekcji „książek, manuskryptów, notatek i uwag, dotyczących historii Rosji, Polski,
Litwy i Północy”, powstałych w ciągu 20 lat, Łobojko pisał:
Przyjechałem na Litwę z zapałem literata i on wciąż nie przestał mnie męczyć. N i e m n i e j
j e d n a k c z u ł e m c o r a z b a r d z i e j, ż e t u t a j n i c z e g o n i e m o ż n a d o p r ow a d z i ć d o k o ń c a (no ja boleje i boleje ispytywał, czto zdieś niewozmożno niczego
konczit'). Teraz szykując się w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia do wyjazdu za granicę i biorąc pod uwagę pozostałą część swojego życia, widzę, że już nie jestem w stanie niczego wykorzystać ani ze swojej skandynawskiej, ani z litewskiej teczki, a także z książek,
dotyczących tych przedmiotów. Dlatego zdecydowałem się przekazać, za Pana pośrednictwem,
ten materiał do Moskwy, do Towarzystwa Rosyjskiej Historii i Zabytków. Pierwsze trzy klasy
naszej Akademii Medyko-Chirurgicznej są zamknięte. Studenci będą wysyłani po różnych
uniwersytetach, a większość z nich wyraziła chęć studiowania na Uniwersytecie Moskiewskim.
Dlatego, korzystając z tej okazji, częściami prześlę swoją kolekcję. W  tej chwili wysyłam
teczkę z zapiskami i dziełami drukowanymi z historii Litwy, a częściowo też Polski. Do tego
dołączone są także dwie książeczki: Pierwsza – Historia książąt i królów polskich Teodora Wagi
(Wilno 1824, in 8o) i druga – Dzieje Polski (Warszawa [w liście brak informacji o roku ukazania się książki, więc nie jest jasne, jakie jej wydanie ma na myśli Łobojko – R. G.]). Pierwsza
– przerobiona w całości przez Lelewela, druga – przez niego napisana. Przy pracy nad Historią
książąt i królów polskich, ukończoną przez Wagę w r. 1763, Lelewel wykorzystał własne głębokie wieloletnie badania. W s z ę d z i e s t a r a ł s i ę o n u s t a l i ć s t o s u n e k R o s j i
d o P o l s k i i o d d z i e l i ć o d n i e j L i t w ę (On wiezdie starałsia opriedielit' otnoszenija Rossii k Polsze i otdielit' ot nieja Litwu...), w czym mu bardzo pomogły posiadająca
wcześniej bogate zbiory Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, biblioteki klasztorów i przechowywane w nich dokumenty. Książkę tę trzeba byłoby koniecznie przetłumaczyć na język
rosyjski. Wszystkie inne dzieła drukowane, rysunki, mapy geograficzne itd. podarował mi
Ibidem, s. 115.
Ibidem, s. 48.
60
Ibidem, s. 115.
61
Ł o b o j k o, pismo z 30 V (11 VI) 1832 do kuratora Białoruskiego Okręgu Naukowego,
G. Kartaszewskiego, k. 11–14.
62
I. Ł o b o j k o, list do M. Pogodina, z IX (?) 1840. W: N. B a r s u k o w, Żyzń i trudy M. P. Pogodina. S[ankt]-Pietierburg 1892, s. 421–424.
58
59
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Lelewel, kiedy mieszkał w Wilnie i w Warszawie. Moje własne zapiski, które robiłem chcąc
poznać historię Litwy, pochodzą z pracy [Augusta Ludwiga] Schlözera Geschichte von Estland,
von Littauen, Kurland und Liefland (Halle 1785), która też zostanie wysłana Towarzystwu.
Z r o b i o n e p r z e z e m n i e n o t a t k i z  K a r a m z i n a w a r t o b y ł o b y o p u b l ik o w a ć, p o n i e w a ż m o g ł e m, m i e s z k a j ą c n a L i t w i e, b a r d z i e j n i ż i n n i
c z u ć w a ż n o ś ć t y c h f a k t ó w (...ibo ja w Litwie mog boleje drugich czuwstwowat'
ważnost' sich izwiestij) 63.

A oto drugi fragment tego listu:
Zamierzam przysłać Towarzystwu rękopis Wilno, stolica Litowskoj [!] Rossii i Kijewskoj
Mitropolii [por. tytuł tej pracy na s. 158 niniejszego tekstu – R. G.]. Został on opublikowany przez D[mitrija] N[ikolajewicza] Bantysz-Kamienskiego w piśmie „Wilenskije gubiernskije wiedomosti” w skróconej postaci, bez komentarzy. C h c i a ł b y m, ż e b y b y ł o n
w y d a n y w f o r m i e o d d z i e l n e j k s i ą ż e c z k i z u z u p e ł n i e n i e m d o t yc z ą c y m t e g o, c o s i ę d z i a ł o p ó ź n i e j. K a t o l i c y r o z p o w s z e c h n i a j ą
b o w i e m n i e ż y c z l i w ą p o g ł o s k ę, ż e n a L i t w i e z l i k w i d o w a n o u n i ę,
d l a t e g o r o z p r a w a t a b y ł a b y b a r d z o p o ż y t e c z n a 64.

I trzeci:
Chciałbym poinformować też o tym, że profesor Daniłowicz [tj. profesor byłego Uniwersytetu Wileńskiego, Ignacy Daniłowicz, który wówczas prowadził już wykłady na Uniwersytecie Moskiewskim – R. G.] tak samo dobrze zna się na historii, jak Lelewel. T r z e b a, p ó k i
c z a s, w y k o r z y s t a ć j e g o w i e d z ę. N i e z a s z k o d z i ł o b y p r z y d z i e l e n i e
d o n i e g o d w ó c h m ł o d y c h R o s j a n, k t ó r z y w y k o r z y s t a l i b y j e g o
w i e d z ę. Proszę mi uwierzyć, że [innego] Daniłowicza ani na Litwie, ani w Polsce już się nie
da znaleźć. N i e r o z w a g a P o l a k ó w s z y b k o m i n i e. R z ą d u d z i e l a i m
o s t r y c h i m o c n y c h l e k c j i: j ę z y k r o s y j s k i c o r a z b a r d z i e j s i ę z a k or z e n i a, w n a s z y c h a k a d e m i a c h i g i m n a z j a c h P o l a c y p o r o s y j s k u
p i s z ą j a k l i t e r a c i. P o l s k a m ł o d z i e ż n i e u n i k a, n i e p r ó b u j e t r z y m a ć
s i ę z d a l e k a o d R o s j i. S e t k i w y j e ż d ż a j ą s t ą d d o M o s k w y, C h a r k ow a itd. i w k r ó t c e i c h j u ż n i e m o ż n a b ę d z i e o d r ó ż n i ć o d R o s j a n.
Jednak polskiej historii i literatury nawet na Litwie jest coraz
m n i e j. N i e c h z n i k a p o l s k i f a n a t y z m, a l e n i e ś w i a d e c t w a i s t n i e n i a
n a r o d u 65.

To ostatnie zdanie pokazuje pewną sprzeczność. Łobojko jest zwolennikiem
nauki, pielęgnowania kultur narodowych, w tym także polskiej (i, bez wątpienia,
litewskiej). Niemniej jednak cieszy się równocześnie z coraz bardziej intensywnego rozpowszechniania się w Polsce kultury rosyjskiej, tryumfuje, że polskiej
młodzieży już wkrótce nie da się odróżnić od Rosjan (należy tu wspomnieć znaną
frazę Daniłowicza, wypowiedzianą o Łobojce w pierwszym roku profesury w Wilnie: „d ą ż y d o p r z e r o b i e n i a n a s n a R o s j a n” 66. Innymi słowy, kultury polska i litewska interesują Łobojkę tylko jako swego rodzaju dziedzictwo,
„świadectwo”, jako godny zainteresowania naukowego obiekt, wręcz – jako
Ibidem, s. 421–422. Podkreśl. R. G.
Ibidem, s. 422–423. Podkreśl. R. G.
65
Ibidem, s. 423–424. Podkreśl. R. G.
66
I. D a n i ł o w i c z, list do F. Malewskiego, z Wilna, z 20 II (4 III) 1822. W zb.: Listy z zesłania. T. 3: Krąg Franciszka Malewskiego i Józefa Jeżowskiego. Zebrał, oprac. wstępy Z. S u d o l s k i. Warszawa 1999, s. 447. Archiwum filomatów.
63
64
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przeszłość. Stąd też absolutnie pragmatyczna postawa wobec Daniłowicza i, nawiasem mówiąc, wobec Lelewela.
„Pośrednik między młodymi dekabrystami a filomatami”
Postać Iwana Łobojki budziła też zainteresowanie historiografii polskiej, lecz
już z innych powodów. Co prawda, jego nazwisko nie było i nie jest wspominane
zbyt często. Najlepiej stosunek do osoby Łobojki odzwierciedla fakt, iż, w odróżnieniu od innych profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, nie został on włączony
nawet do Polskiego słownika biograficznego. Słownik ten zawiera informację
tylko o jego synu, urodzonym w Wilnie słynnym polskim aktorze i fotografie
Konstantym Łobojce (pseudonim: Konstanty Królikowski, 1834–1904) 67. Życie
prywatne Iwana Łobojki dotąd wywołuje wiele pytań: we wspomnianym słowniku
biograficznym podano, że ożenił się on z aktorką Antoniną Kodrębską secundo
voto Królikowską, z którą później się rozwiódł, tymczasem z listu do Joachima
Lelewela z 29 X (10 XI) 1829 wiadomo o jego związku małżeńskim ze szlachcianką Henrietą von Klonman (zob. Priłożenije. Piśma I. Łobojko I. Lelewielu, s. 201).
Tak czy inaczej, na historiografów polskich, w odróżnieniu od badaczy litewskich, miały (i wciąż mają) duży wpływ postawy ukształtowane w literaturze pamiętnikarskiej XIX wieku. Józef Bieliński, autor pierwszej monografii dotyczącej
Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, bez wątpienia opierał się na charakterystykach Łobojki przedstawionych we wspomnieniach profesora Stanisława
Bonifacego Jundziłła oraz w zbiorze Wspomnienia znad Wilii i Niemna autorstwa
artysty, powstańca Edwarda Pawłowicza:
Zajmował się [Łobojko] paleografiją i archeologią, a liczne jego korespondencyje w tym
kierunku przedsiębrane znamionowały człowieka pracy, lecz tylko i pracy, bo wyższych zdolności nie posiadał wcale. Niektóre jego artykuły drukował ówczesny „Dziennik Wileński”. Tak
w Uniwersytecie, jak i w późniejszej Akademii liczył się zawsze do partii umiarkowanej, dlatego ani siebie, ani drugich nigdy nie naraził i jako człowiek dobry, sympatyczny i łatwy
w pożyciu powszechnie był szanowany 68.

Prawie to samo Bieliński skonstatował też w innej, poświęconej już historii
Uniwersytetu Wileńskiego, rozprawie: „W r. 1822 przybył do Wilna uczony profesor i bardzo porządny człowiek I w a n Ł o b o j k o [jak już zostało powiedziane, Łobojko mógł dotrzeć do Wilna pod koniec 1821 r. – R. G.]” 69. Tylko tym razem
zwrócił on uwagę także na dość ważną i wcześniej nie zaznaczaną okoliczność:
„Pierwszy raz [Łobojko] wystąpił na szerszą widownię w czasie procesu filaretów,
jako członek komisji z ramienia Uniwersytetu, a z rozporządzenia księcia kuratoZ. J a b ł o ń s k i, Łobojko Konstanty. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 18, z. 3 (1973).
	J. B i e l i ń s k i, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej,
bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny. Warszawa 1889, s. 575–576. Por.
Obrazki litewskie, ze wspomnień tułacza Sobarri [A. H. K i r k o r a]. Poznań 1874, s. 190: „Jan
Łobojko, od roku 1822 języka i literatury rosyjskiej p. z. profesor, człowiek spokojnego charakteru
i przykładnych obyczajów, dla ograniczonego jednak usposobienia i małej w uczuciach do języka
i literatury rosyjskiej ochoty, mały w nich sprawił postęp”. – E. P a w ł o w i c z, Wspomnienia znad
Wilii i Niemna. Lwów 1882, s. 17: „Był to zresztą dobry człowiek, rozkochany w swej żonie, a więcej może w jej muzyce”.
69
B i e l i ń s k i, Uniwersytet Wileński (1579–1831), t. 2, s. 731.
67
68
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ra utworzonej” 70. Nie ulega wątpliwości, że twierdząc to Bieliński opiera się na
materiale zbioru dokumentów z tego procesu, który został wydany jego własnymi
staraniami, a także dzięki Zygmuntowi Wasilewskiemu. Materiał ten zawierał też
kilka pism Łobojki do komisji Nowosilcowa 71.
Jednak z czasem obraz Iwana Łobojki w historiografii polskiej powoli się
zmieniał. Pierwszy znaczący impuls do tego miał miejsce w r. 1907, gdy zostały
wydrukowane pamiętniki filarety Mikołaja Malinowskiego, który jako student
uczył Łobojkę w Wilnie języka polskiego. Malinowski dyktował swoje wspomnienia w r. 1864, będąc już w stanie wycieńczenia fizycznego i po utracie wzroku,
lecz na szczycie sławy naukowej; w stosunku do swojego byłego ucznia był bezlitosny:
Uniwersytet dostał nowego profesora literatury rosyjskiej, Jana Łobojkę, wielkiego nieuka,
ale któremu zdawało się, że potrafi rozkrzewić zamiłowanie Litwinów w poezjach klasyków
rosyjskich 72.

Prawdopodobne jest, że ta surowa opinia Malinowskiego ukształtowała się
pod wpływem zupełnie konkretnej okoliczności – właśnie Łobojko w czasie procesu filomatów i filaretów w Wilnie wskazał swojego byłego ucznia jako osobę,
która dała mu kwestionariusz statystyczny Opis jeograficzny. Rozpatrywany on
był przez Nowosilcowa jako podstawowa poszlaka, najważniejszy dowód rzeczowy karygodnej działalności studentów 73.
Po czterech latach – podobna charakterystyka, która tym razem znalazła się
nie we wspomnieniach, lecz w rozprawie naukowej historyka kultury, historiografa Uniwersytetu Wileńskiego oraz Charkowskiego, Ludwika Janowskiego:
Łobojko w prospektach lekcji zapowiadał kurs podług Eschenburga [tj. znanego historyka i tłumacza literatury niemieckiej, Johanna Joachima Eschenburga – R. G.] i własnych
zbiorów, ale te ostatnie były to wyciągi z ksiąg charkowskiego profesora [tj. pisarza, znanego
badacza literatury, języka i retoryki słowiańskiej, pierwszego rektora Uniwersytetu Charkowskiego, Iwana Riżskiego – R. G.]; Łobojko nie posiadał wcale zdolności do samodzielnego
opracowania przedmiotu 74.

Natomiast najbardziej surowa opinia pojawiła się w r. 1923 w słynnym tomie
Janowskiego W promieniach Wilna i Krzemieńca, opublikowanym już po jego
śmierci przez Stanisława Pigonia. Janowski pisał:
Łobojko, zarozumiały a ograniczony, rad był, że wobec nowych prądów [politycznych]
odgrywa rolę rzekomego strażnika interesów Rosji, nie był wcale poczciwym i dobrodusznym,
Ibidem, t. 3, s. 254.
Z. W a s i l e w s k i, Promieniści, filareci i zorzanie. Dokumenty urzędowe dotyczące towarzystw tajnych na Litwie (1822–27). W  zb.: Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce,
wydawane przez Komisją do badań tego zakresu przez Wydział Filologiczny Akademii Umiejętności
w Krakowie powołaną. Kraków 1897 (zob. zwłaszcza przypis 9: metryka pracy J. Bielińskiego).
72
	M. M a l i n o w s k i, Księga wspomnień. Wyd. J. T r e t i a k. Kraków 1907, s. 88.
73
Zob. Wyjaśnienie p. profesora Wileńskiego Uniwersytetu Łobojki, z dnia 2 grudnia 1823 r.,
s. 100–101. – S. F i s z m a n, Wspomnienia Iwana Łobojki o procesie filaretów. „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1953, nr 2/3, s. 109–110 n.
74
L. J a n o w s k i, Uniwersytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805–1820). Kraków 1911, s. 67, przypis 2.
70
71
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za jakiego miał go nawet tak podejrzliwy Jundziłł. Mamy przed sobą bruliony jego donosów
na młodzież wileńską, które nie wiemy dokąd posyłał 75.

Wspomniano już, że w sposób bardziej powściągliwy, ale też bynajmniej nie
pozytywny o profesorze języka i literatury rosyjskiej pisał Brensztejn w 1934 roku 76.
Jakkolwiek sprzeczna byłaby przedwojenna historiografia polska, oczywiste
jest, że osoba Łobojki interesowała wtedy tylko tzw. historyków wileńskiech,
zwłaszcza – naukowców Uniwersytetu Stefana Batorego. W historiografii powojennej pojawiła się nowa fala zainteresowania Łobojką, ale znowu w innym
kontekście, o którym zadecydowały przemiany polityczne w Polsce, a więc także
w polskiej nauce. Wzmożenie tego zainteresowania wywołała jeszcze jedna ważna okoliczność – dla polskich (jak też litewskich) badaczy stały się dostępne
przechowywane w archiwach rosyjskich rękopisy Łobojki, a przede wszystkim
jego pamiętniki. W materiałach tych, jak wkrótce się przekonano, kryły się przynajmniej dwa fascynujące dla ówczesnej historiografii tematy: 1) związki Łobojki z dekabrystami i 2) jego zachowanie się na procesie studentów wileńskich. Oba
te tematy, zwłaszcza – ostatni, najlepiej opracował znany polski literaturoznawca
i historyk, Samuel Fiszman. Już w r. 1953 badacz ten nie tylko opublikował
11 fragmentów pamiętników Łobojki z r. 1856 77 (to właśnie te pamiętniki zamieszczono w omawianej tu książce), ale też próbował polemizować z Janowskim,
bronić przedstawionego przez Bielińskiego wizerunku Łobojki 78. Otóż, opierając
się już nie na pamiętnikach i listach ludzi wówczas żyjących, lecz na źródłach,
dostępnych do tej pory tylko małej liczbie badaczy – czyli na pamiętnikach samego profesora, Fiszman wyciągnął dwa istotne wnioski: 1) w komisji rozpatrującej sprawę studentów wileńskich Łobojko „odegrał rolę przyjaciela młodzieży
wileńskiej” 79 oraz 2) ów profesor Uniwersytetu Wileńskiego odgrywał też inną
rolę – „pośrednika między młodzieżą dekabrystowską a filomacką”, i właśnie
„jemu należy zawdzięczać, że Mickiewicz i Rylejew spotkali się w Petersburgu
jako starzy przyjaciele” 80.
W celu podbudowania pierwszego wniosku Fiszman wybrał takie fragmenty
memuarów Łobojki, jak Sledstwiennaja komissija Nowosilcowa, uczrieżdiennaja
w Wilnie (s. 119–120), Doprosy studientam (s. 123–125), W czom sostojało obszczestwo fiłarietow i k czemu ono striemlałoś? (s. 125–126), Wysoczajsze utwierżdionnyj 14 awgusta 1824 goda prigowor po dokładu Nowosilcowa (s. 130–132),
Zaszcziszczenije mojo pried ministrom Szyszkowym Lelewiela, Daniłowicza i Michaiła Bobrowskogo (s. 133) i inne, w których tenże profesor Uniwersytetu Wileńskiego przedstawiał siebie jako wroga Nowosilcowa i obrońcę studentów oraz
wykładowców Uniwersytetu Wileńskiego. Tymczasem drugi swój wniosek Fiszman
ziliustrował fragmentem wspomnień, zatytułowanym Pierwaja pojezdka moja iz
L. J a n o w s k i, Lata uniwersyteckie Juliusza Słowackiego. W: W promieniach Wilna i Krzemieńca. Wilno 1923, s. 108.
76
Zob. s. 155 niniejszego tekstu.
77
F i s z m a n, op. cit., s. 116–133.
78
Ibidem, s. 113–114.
79
Ibidem, s. 109.
80
Ibidem, s. 112–113.
75
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Wilna w Pietierburg (s. 116), w którym Łobojko opowiada, jak to latem 1823 był
na posiedzeniu Wolnego Stowarzyszenia, a także dzieli się wrażeniami ze znajomości z Kondratijem Rylejewem.
Po trzech latach podobny obraz Łobojki nakreślił Fiszman również w rozprawie poświęconej rosyjskiemu etapowi zesłania Adama Mickewicza 81. Jednak tym
razem zaakcentował rolę profesora „jako przedstawiciela drugiej Rosji w Wilnie
i informatora o sprawach wileńskich, a zwłaszcza filomackich, w Petersburgu” 82.
Co więcej, Fiszman wyraził przypuszczenie, że podczas procesu studentów wileńskich osoba Łobojki stanowiła pewnego rodzaju przeciwwagę dla Nowosilcowa 83. W roku 1962 ukazała się trzecia publikacja Fiszmana, w której autor znów
skupia uwagę na pamiętnikach Łobojki 84. Tutaj badacz postawił nową tezę – po
raz pierwszy w historiografii polskiej położył nacisk na rolę Łobojki jako osoby
sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów między dwoma narodami – rosyjskim
i polskim (jak już wspominano, w historiografii litewskiej na okoliczność tę jako
pierwszy zwróci uwagę Juozas Lebionka w r. 1967). Oczywiście, opierał się na
– nie opublikowanym we wcześniejszym wydaniu z r. 1853 – rozdziale pamiętnika Proszczanije mojo s czlenami Wysoczajsze utwierżdiennogo Wolnogo obszczestwa lubitielej rossijskoj słowiesnosti (s. 18–19). Fiszman pisał o wykładach
Łobojki na uniwersytecie:
Mówi nie tylko o literaturze, ale przedstawia swój program polsko-rosyjskiego zbliżenia,
referowany przed wyjazdem do Wilna na posiedzeniu Wolnego Stowarzyszenia Miłośników
Literatury Rosyjskiej, polegający na zachęceniu studentów, by po ukończeniu nauk wstępowali na służbę w Petersburgu, co miało się przyczynić do „zniszczenia przesądów polskiego patriotyzmu” 85.

W tej publikacji Fiszman również broni opinii Bielińskiego o Łobojce, dalej
– polemizuje z Janowskim, twierdząc, że stanowisko tego historyka to po prostu
„jakieś przykre nieporozumienie”, o czym świadczą też dokumenty procesu filomatów i filaretów, a także sąd Adama Mickewicza i wspomnienia współczesnych,
wreszcie pamiętniki samego Iwana Łobojki 86. Innymi słowy, badacz rysuje obraz
trochę dziwacznego, ale wykształconego i tolerancyjnego profesora: „Świetność
Uniwersytetu Wileńskiego wzbudziła w Łobojce podziw i głęboki szacunek, szczerze pragnął [on] zaskarbić sobie przyjaźń profesorów i studentów” 87. Fiszman,
który tym razem opiera swoje zdanie aż na 21 fragmentach pamiętników Łobojki,
na pozór już na zawsze przywrócił splamione kiedyś przez Janowskiego i jego
zwolenników dobre imię tegoż profesora języka i literatury rosyjskiej.
Rzeczywiście, większość późniejszych polskich badaczy chętnie cytowała
publikacje Fiszmana, widząc w osobie Łobojki przede wszystkim przyjaciela
młodzieży wileńskiej, który w czasie procesu filomatów i filaretów był „reprezenS. F i s z m a n, Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. Warszawa 1956.
Ibidem, s. 21.
83
Ibidem, s. 21–22.
84
S. F i s z m a n, Z pamiętnika Iwana Łobojki o Uniwersytecie Wileńskim i o procesie filomatów. W: Archiwalia mickiewiczowskie. Wrocław 1962.
85
Ibidem, s. 10–11.
86
Ibidem, s. 16.
87
Ibidem, s. 11.
81
82
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tantem Rosji postępu wobec Rosji reakcji Nowosilcowa” 88. Co więcej, zdaniem
Małgorzaty Stolzman, właśnie budzący sympatię Łobojko, „mimo programowej
niechęci młodzieży do wykładanego przez siebie przedmiotu”, z czasem zdołał
wywołać w młodych słuchaczach chęć zapoznania się z językiem oraz literaturą
rosyjską 89. Według badaczki właśnie dzięki temu profesorowi pod względem szacunku dla literatury rosyjskiej Wilno z czasem prześcignęło inne ośrodki kultury
polskiej. Stolzman pisze:
Niewątpliwie osoba Łobojki, który prowadził wykłady z piśmiennictwa rosyjskiego w obu
wileńskich akademiach do końca ich istnienia, była jedną z przyczyn popularności postępowej,
liberalnej literatury rosyjskiej na terenie Wilna. W mieście znana była jego postawa w czasie
procesu filaretów, stąd sympatia i szacunek, jaki budził w społeczeństwie, pozwalały na obiektywną ocenę przedmiotu. Wprawdzie specjalizował się Łobojko w paleografii i archeologii, ale
prowadząc kursowe wykłady z historii literatury rosyjskiej oraz prelekcje o cywilizacji i oświacie w Rosji, z pewnością wprowadzał do nich utwory swoich dekabrystowskich przyjaciół.
Zainteresowanie zaś nowoczesną literaturą rosyjską, publikowanie jej przekładów oraz krytycznych przeglądów na łamach wileńskich czasopism literackich stanowi ich charakterystyczną cechę, odróżniającą od wydawnictw warszawskich 90.

W podobny sposób wypowiadał się też historyk oświaty Leszek Zasztowt:
W Wilnie miał [Łobojko] względnie dobrą opinię, między innymi dlatego, że jako członek
uniwersyteckiej komisji śledczej zachowywał się życzliwie względem studentów oskarżonych
w dochodzeniu przeciwko filaretom 91.

W odróżnieniu od Vytautasa Jogėli badacz ten nie widzi większego zainteresowania profesora języka i literatury rosyjskiej „dla realizacji celów władzy” już
po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego. Przeciwnie, po przeprowadzeniu analizy działalności funkcjonującego w Wilnie w latach 1832–1836 Tymczasowego
Komitetu Szkolnego (komitet ten przez pewien czas zajmował się sprawami Wileńskiego Okręgu Naukowego, rozpatrywał też skomplikowane kwestie dziedzictwa Uniwersytetu – biblioteki, zbiorów gabinetowych, archiwum i in.) Zasztowt
skonstatował, że Łobojko nie był w nim „postacią pierwszoplanową”, lecz jego
funkcje w komitecie ograniczały się do tworzenia programów szkolnych 92.
Można więc śmiało stwierdzić, iż na tle historiografii polskiej końca XX w.
wyróżnia się tylko monografia Ryszarda W. Wołoszyńskiego Polsko-rosyjskie
związki w naukach społecznych (1803–1830), opublikowana w r. 1974, czyli jeszcze przed ukazaniem się rozpraw dwóch wymienionych tu wcześniej badaczy.
W tej pracy, opartej na bogatym materiale historiograficznym (Wołoszyńskiemu
są też dobrze znane publikacje autorów litewskich) oraz na unikatowym materiale
archiwalnym, Iwan Łobojko przedstawiony jest nie tylko jako osoba, która realizowała „inny”, ewolucyjny i kulturalny, a dzięki temu „bardziej skuteczny” program
F i s z m a n, Wspomnienia Iwana Łobojki o procesie filaretów, s. 109.
	M. S t o l z m a n, W kręgu uniwersyteckiej tradycji. Życie kulturalne w Wilnie po roku 1831.
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne” z. 64 (1979): Studia z dziejów
Uniwersytetu Wileńskiego (1579–1979), s. 125.
90
Ibidem.
91
L. Z a s z t o w t, Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej
Rzeczypospolitej. Warszawa 1997, s. 105.
92
Ibidem.
88
89
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integracji kraju z Imperium Rosyjskim 93, ale też... jako ktoś, kto miał kontakty
z Trzecim Oddziałem Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości, założonym
w r. 1826, tzn. już po powstaniu dekabrystów i wszczęciu sprawy studentów wileńskich (ten wniosek Wołoszyńskiego opiera się na wciąż nie opublikowanych
danych archiwalnych, znalezionych przez „badaczy radzieckich”) 94. Wołoszyński
pisał:
Dodatnie znaczenie działalności Łobojki przed 1831 r. niewątpliwie przewyższało szkody
wynikłe z nie znanej dotąd dokładnie jego roli informatora III Oddziału o sprawach Uniwersytetu Wileńskiego 95.

Badacz ten bardzo pomniejszył też znaczenie Łobojki jako najważniejszego
rzecznika Nikołaja Rumiancewa na Litwie, wymieniając również innych, nie mniej
ważnych pomocników kanclerza, takich jak Ignacy Onacewicz, Mikołaj Borowski,
Ludwik Sobolewski, Szymon Feliks Żukowski, czy nawet kuratora Uniwersytetu,
Adama Jerzego Czartoryskiego, oraz rektora Szymona Malewskiego. Co więcej,
Wołoszyński wykazał, że intensywne poszukiwania zabytków na Litwie Rumiancew rozpoczął na długo przed przyjazdem Łobojki, tzn. w r. 1815, a może nawet
już i w r. 1812, kiedy kanclerz po raz pierwszy odwiedził Wilno 96. Inaczej mówiąc,
badacz ten nie tylko skorygował stworzony przez Fiszmana obraz Łobojki, ale też
zabrał głos w sprawie permanentnego kryzysu zaufania społeczeństwa Wilna wobec niego...
Tak czy inaczej, wydaje się, że wyzwanie historiograficzne Wołoszyńskiego
nie doczekało się zwolenników. I pod tym względem los pracy tego badacza w historiografii polskiej był w dużej mierze podobny do losu publikacji Lebionki
w historiografii litewskiej. Bardziej obiektywne stanowisko próbował zająć jedynie
wspomniany już historyk francuski, Daniel Beauvois (książka Wołoszyńskiego
była mu znana). W rozprawie wydanej po polsku (dlatego można ją częściowo
zaliczyć do historiografii polskiej) wyraził on pewne wątpliwości co do powszechnego uznania dla Łobojki (na badacza wciąż wywierał wpływ pogląd przedstawiony w pamiętnikach Malinowskiego) oraz niejakie zdumienie z faktu, że po upływie
zaledwie kilku miesięcy po przyjeździe do Wilna był on już mianowany członkiem
komisji badającej działalność tajnych organizacji studenckich. Beauvois uznał
jednak, że kontakty Łobojki z Lelewelem i Mickiewiczem były dość serdeczne. Co
więcej, nie wątpił, iż Łobojko miał „ducha naukowego i wielką ciekawość intelektualną”. Historykowi imponowało też zainteresowanie profesora litewską oraz
białoruską kulturą, innymi słowy to, że Łobojko „nie okazuje zupełnie wielkoruskiego szowinizmu” 97. Z drugiej strony, w zachowaniu Łobojki po 1824 r. Beauvois nie mógł już nie dostrzec pewnej metamorfozy jego poglądów. Wniosek badacza jest lakoniczny – kosmopolityczny ideał 1803 r. staje się przeszłością,
a wkrótce w ogóle zniknie 98.
	R. W. W o ł o s z y ń s k i, Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych (1803–1830).
Warszawa 1974, s. 88.
94
Ibidem, s. 159–160.
95
Ibidem, s. 160.
96
Ibidem, s. 375–376.
97
B e a u v o i s, op. cit., s. 261.
98
Ibidem, s. 262.
93
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„Jego plany, jak zawsze, były dalekosiężne”
Autor artykułu wstępnego do pamiętników Łobojki, Abram Riejtbłat, zauważa, że w historiografii rosyjskiej nazwisko Iwana Łobojki wymieniane jest wciąż
bardzo rzadko, najczęściej – w kontekście działalności kółka Nikołaja Rumiancewa, niekiedy też pojawia się w związku z Wolnym Stowarzyszeniem (które w historiografii jest zazwyczaj łączone z dekabrystami). Historycy literatury podkreślają znaczny wkład Łobojki w zapoznanie czytelników rosyjskich ze starą literaturą skandynawską, slawiści zaś odnotowują jego rolę w rozwijaniu wzajemnych
rosyjskich, polskich i litewskich kontaktów naukowych (Riejtbłat, Iwan Łobojko:
słuczaj primiritiela, s. 71). Jednak w polu widzenia historiografii rosyjskiej Łobojko pojawił się przede wszystkim jako osoba ze środowiska dekabrystów – mam
na myśli pracę Władimira Daniłowa, wydaną w 1951 roku 99. Właśnie tam został
po raz pierwszy opublikowany fragment pamiętników Łobojki – rozdział Wolnoje
obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti w Pietierburgie w 1824 godu pried
jego konczinoj 100.
Prawdę mówiąc, w rosyjskiej literaturze naukowej Łobojce poświęcono zaledwie parę prac. Riejtbłat fakt ów tłumaczy tym, że również sam Łobojko nie wydał
zbyt wielu tekstów:
Lista jego publikacji jest znikoma (trochę ponad dziesięć pozycji, nie licząc tłumaczeń),
a poza tym przeważają w niej kompilacje, prace dydaktyczne i artykuły prasowe. Co więcej,
publikacje te są trudno dostępne (część z nich została wydana w Wilnie, w tym teksty w języku
polskim, część zaś – w Odessie, w gazecie „Odiesskij wiestnik”). [s. 71–72]

Zdaniem badacza, do „niepopularności” Łobojki mógł się przyczynić także
fakt, że mieszkał on i pracował na prowincji, czyli że był oderwany od stołecznych
wydawnictw i wydawców (s. 72). Po części ten wniosek Riejtbłata mógłby potwierdzić też poświęcony Łobojce artykuł w znanym słowniku Russkij biograficzeskij
słowar' – pod względem objętości, a więc również zebranych w nim informacji,
jest on jednym z najmniejszych 101. Z drugiej strony, wymowny jest już sam fakt,
że „prowincjusz” Łobojko został uwzględniony w tym prestiżowym słowniku...
Tak czy inaczej – autor artykułu wstępnego ma rację twierdząc, że biografia
tego „zadziwiającego człowieka, który namiętnie kochał naukę i literaturę i niemało zrobił dla ich dobra”, człowieka „o dużej erudycji, wszechstronnego, kompetentnego i pracowitego”, „zasługuje na większe zainteresowanie badaczy” (s. 71,
72). Bez wątpienia ma on też rację, gdy twierdzi, że publikowane w omawianej
książce wspomnienia Łobojki – to doskonała okazja do wypełnienia owej luki.
Rozwijając tę myśl warto dodać, iż jest to także wspaniała okazja do dokładniejszego przyjrzenia się wileńskiemu okresowi życia Łobojki. Dotychczas okres ten
niemal nie interesował rosyjskich badaczy – chyba że w kontekście działalności
99
	W. W. D a n i ł o w, Wospominanija o Rylejewie I. N. Łobojko. W zb.: Diekabristy i ich wriemia. Matieriały i soobszczenija. Ried. M. P. Aleksiejew, B. S. Miejłach. Moskwa–Leningrad 1951.
100
Ibidem, s. 24–26. Zob. też I. N. Ł o b o j k o, Wolnoje obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti w Pietierburgie w 1824 godu pried jego konczinoj. W zb.: Pisatieli-diekabristy w wospominanijach sowriemiennikow. Wstupitielnaja statja I. B. M u s z y n a, Ja. L. L e w k o w i c z. Sost.
R. W. I e z u i t o w a, J a. L. L e w k o w i c z, I. B. M u s z y n a. T. 2. Moskwa 1980.
101
	A. B., Łobojko Iwan Nikołajewicz. Hasło w: Russkij biograficzeskij słowar'. T. 10: Łabzina–
Laszenko. S[ankt]-Pietierburg 1914, s. 568.

II-1.indd 168

2013-06-17 13:19:33

Iwan Łobojko w historii i  historiografii

169

Rumiancewa 102. Trochę więcej informacji o pracy Iwana Łobojki w Wilnie (a dokładniej – na Uniwersytecie Wileńskim) podał jedynie Boris Popkow 103. Pod tym
względem objętościowo nieduży tekst Riejtbłata to novum w historiografii rosyjskiej. Badacz ten nie tylko przestudiował napisane po polsku i po rosyjsku prace
(korzystał on także z wydanych po rosyjsku artykułów autorów litewskich – Anny
Kaupužy i Juozasa Lebionki), ale także, powołując się na dane archiwalne (zarówno na pamiętniki bohatera rozprawy i na nie cytowane do tej pory w literaturze
naukowej listy, jak też na autobiografię, przechowywaną w Domu Puszkina), jako
pierwszy podjął próbę stworzenia maksymalnie dokładnego i wszechstronnego (na
tyle, na ile jest to możliwe do zrobienia w artykule wstępnym) portretu Iwana
Łobojki – pedagoga, literata, działacza społecznego i wreszcie urzędnika. Po raz
pierwszy tak wyraźnie podkreślono rolę Uniwersytetu Charkowskiego w kształtowaniu się jego osobowości (s. 73–74), ponadto nieco szerzej omówiono działalność
w Wolnym Stowarzyszeniu oraz teksty opublikowane w 1818–1819 w czasopiśmie
„Soriewnowatiel proswieszczenija i błagotworienia” (s. 75).
Jak już wspominano, Riejtbłat, w odróżnieniu od innych badaczy, dość dużo
uwagi poświęcił też wileńskiemu etapowi życia Łobojki: interesowała go działalność naukowa oraz społeczna profesora (np. sprawdzanie zgodności z oryginałem
rosyjskiego przekładu Statutu Litewskiego, wydanego w r. 1811 w Sankt Petersburgu, współpraca z czasopismem „Dziennik Wileński” czy pomoc historykowi,
archeologowi, współpracownikowi Rumiancewa Iwanowi Grigorowiczowi), jego
kontakty z profesurą uniwersytecką (Joachimem Lelewelem, Ignacym Daniłowiczem, Kazimierzem Kontrymem i innymi) oraz „folklorystami i etnografami”
Dionizym Paszkiewiczem, Szymonem Staniewiczem, Kajetanem Niezabitowskim
(s. 76–77). Riejtbłat nie mógł też nie napisać o zachowaniu się Łobojki w czasie
„wrzenia” środowiska studentów Uniwersytetu Wileńskiego (s. 77). Ten bodajże
najbardziej lubiany przez historiografię polską epizod opisuje on w sposób szczególnie wyważony. I taką postawę badacza można łatwo wytłumaczyć – o wiele
bardziej wymowne są pod tym względem wspomnienia Łobojki opublikowane
w tej samej książce. Warto zwrócić uwagę tylko na ocenę wpływu tych wydarzeń
na bohatera (nawiasem mówiąc, wypowiedzi Riejtbłata w dalszych partiach jego
artykułu w gruncie rzeczy stawiają tę ocenę pod znakiem zapytania):
Zniszczenie Uniwersytetu w wyniku działania komisji śledczej Nowosilcowa (wysłanie
wielu studentów do Rosji, odsunięcie niektórych profesorów od prowadzenia wykładów),
wywołało u Łobojki uraz na całe życie. Może dlatego zamilkł on i prawie nic już nie wydawał.
[s. 77]

Poza konkretnymi faktami znajdziemy w pracy Riejtbłata także rozważania
o charakterze bardziej ogólnym, np. o innych, „nienaukowych” celach pobytu
Łobojki na Litwie:
Oprócz celów naukowych Łobojce w jego nowej pracy przyświecały również wielkie cele
społeczne: chciał on złagodzić, a w końcu też wyeliminować negatywny stosunek Polaków do
Rosjan. Sądził on, że można to będzie zrobić zaznajamiając Polaków z językiem rosyjskim
102
Zob. W. P. K o z ł o w, Kołumby rossijskich driewnostiej. Wyd. 2, uzup. Moskwa 1985, s. 32,
72–74, 96, 110 n.
103
	B. S. P o p k o w, Łobojko Iwan Nikołajewicz. Hasło w: Sławianowiedienije w doriewolucyonnoj Rossii. Biobibliograficzeskij słowar'. Moskwa 1979, s. 223.
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i kulturą rosyjską, a wreszcie – zachęcając ich do pracy w służbie państwowej w Rosji (20 lutego 1822 r. I. Daniłowicz pisał do Franciszka Malewskiego: „Łobojko rozpoczął literaturę,
miał do 100 uczniów, dziś liczy do 50 [...]. Dąży do przerobienia nas na Rosjan [...]”). Jego
postawa była ewidentnie sprzeczna. Z jednej strony, z nieukrywanym zainteresowaniem patrzył
na kulturę polską (np. nawiązał kontakty z polskimi naukowcami, napisał list z gratulacjami do
Mickiewicza z okazji wydania poematu Grażyna itd.), z drugiej zaś strony dążył on, choć
w sposób zawoalowany, do rusyfikacji Polaków, próbował skłaniać ich do rezygnacji z walki
o niepodległość państwa polskiego (taka dwuznaczna postawa była w pewnym sensie związana z ukraińskim pochodzeniem Łobojki: w Polsce reprezentował on dominujący naród, natomiast
w Imperium Rosyjskim należał do narodu uciskanego, poddawanego rusyfikacji). [s. 76]

Nie negując bynajmniej „społecznych”, „pokojowych” intencji Łobojki (w sposób jawny zadeklarowanych w jego pamiętnikach), ale również jego mocno dwuznacznej sytuacji w Wilnie, warto zwrócić uwagę na to, że wówczas ani sam
profesor, ani jego koledzy wcale nie podkreślali ukraińskiego pochodzenia Łobojki – profesorowie uniwersyteccy oraz studenci odbierali go jako „Rosjanina”,
„profesora języka i literatury rosyjskiej”. Nie ulega wątpliwości, że postawa taka
ukształtowała się nieprzypadkowo – na Litwę (w tekście Riejtbłata: do „Polski”)
Iwan Łobojko przyjechał znając perfekcyjnie język rosyjski oraz język niemiecki,
dosyć dobrze język duński, natomiast zupełnie nie znając polskiego ani literatury
polskiej. Nie należy też zapominać, że Łobojko przybył do Wilna nie z Charkowa,
lecz bezpośrednio z Sankt Petersburga. Bądź co bądź, jego konkurent, również
wyznania prawosławnego, ale wychowanek jezuickiej Akademii Połockiej, syn
polskiej katoliczki i słowackiego unity, Paweł Kukolnik, środowisku wileńskiemu
był znacznie bliższy...
Z drugiej strony, okres życia Łobojki po r. 1824, a zwłaszcza okres pracy
w akademiach Wilna, w artykule Riejtbłata opisany jest dość fragmentarycznie –
pod tym względem tekst ten nie różni się od wcześniejszej historiografii, w gruncie
rzeczy powtarzane są fakty podane już przez Lebionkę. Ciekawe jest tylko to, że
Riejtbłat, w odróżnieniu od swojego poprzednika, zwraca uwagę na powiązania
Łobojki z ówczesnym kuratorem Białoruskiego Okręgu Naukowego (Riejtbłat się
myli, pisząc „Wileńskiego Okręgu Naukowego”), Grigorijem Kartaszewskim.
Cytuje on m.in. przechowywany w Domu Puszkina brulion listu Łobojki (dokładna data nie jest podana, lecz z toku myślenia autora artykułu wnioskować można,
że pisany był w 1833 r.), który nie tylko ilustruje okoliczności wydania wspomnianej już tu rozprawy Wilna, stolica Zapadnoj Rossii i Kijewskoj Mitropolii, ale też
jeszcze raz wyraźnie świadczy o „metamorfozie” poglądów Łobojki. Szkoda tylko,
że Riejtbłat nie przytoczył tego listu in extenso, że ograniczył się do kilku fragmentów:
Tak więc wojskowy gubernator Wilna, Nikołaj Andriejewicz Dołgorukow, w 1833 r. powierzył mu [tj. Łobojce] napisanie historii Wilna, żeby pokazać, iż „Rosjanie kiedyś stanowili
największą część jego mieszkańców i dlatego Wilno było tak samo rosyjskim miastem, jak
teraz Kijów i Czernihów”. Łobojko, sądząc, że „Polacy nadal uważają, jakoby byli dawnymi
i rdzennymi mieszkańcami Wilna oraz Litwy [...], takie zaś myśli Polaków są dla spokoju publicznego bardzo szkodliwe [...], cały wysiłek włożył w to, żeby dać temu odpór”. Korzystając
więc z rzadkich książek i rękopisów, przygotował rozprawę Wilna, stolica Zapadnoj Rossii
i Kijewskoj Mitropolii, która później, ze zmienionym tytułem i skrócona, opublikowana została w periodyku „Wilenskije gubiernskije wiedomosti”. [s. 78] 104
104
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Jakkolwiek skąpe i fragmentaryczne byłyby dane, podsumowując ten – tzw.
akademicki – okres biografii Iwana Łobojki, Riejtbłat nie ukrywa ironii:
Choć Łobojko zaczął prowadzenie zajęć w utworzonych na bazie wydziałów uniwersyteckich Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej oraz Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej, nadzieja na „budowanie mostów” między dwoma narodami okazała się już nieaktualna. Łobojko, oczywiście, nie siedział bezczynnie. Jego plany były jak zawsze wielkie. W 1835 r.
w swoich notatkach zaznaczył, że zamierza przygotować i wydać dzieła takie, jak Bibliografija rossijskaja, Istorija rossijskoj słowiesnosti driewniej i nowoj 105, Istorija sławianskoj słowiesnosti, Gieografija sławianskich narodow, Srawnitielnaja grammatika sławianskich jazykow,
O rossijskom stichosłożenii. [s. 78]

Trochę więcej informacji podano na temat pierwszego dziesięciolecia życia
Iwana Łobojki już po jego wyjeździe z Litwy: Riejtbłat pisze o losie zbiorów
swojego bohatera, o nieudanych poszukiwaniach pracy (również w Cesarskiej
Bibliotece Publicznej) i o nowych (także nieudanych) planach wydawniczych,
w tym opublikowania książeczki Putiewoditiel po Giermanii i Szwiejcarii w polzu
russkich putieszestwiennikow sostawlennyj, napisanej w latach 1840–1841 w czasie podróży po Europie Zachodniej, oraz pracy Litieraturnyj i chudożestwiennyj
ukazatiel (inaczej: Bibliograficzeskij i chudożestwiennyj ukazatiel), której pomysł
pojawił się w 1843 roku. Niestety, okres po r. 1844, kiedy Łobojko opuścił również
Sankt Petersburg, jest już zupełnie nieznany, jeśli nie wspomnimy kilku wskazanych
przez Riejtbłata nazw geograficznych – Charkowa, Odessy, Krymu, Wiednia.
Należy także dodać i ostatnią – Mitawę...
Tak więc tekst Riejtbłata to do dziś najbardziej wyczerpujący opis życia Iwana Łobojki w historiografii rosyjskiej. Choć na tok myślenia badacza wpływały
niewątpliwie pamiętniki jego bohatera, wykorzystane zostały również inne, nowe,
w tym też archiwalne, źródła. Prawdę mówiąc, tajemnicy osobowości Łobojki
autor artykułu do końca nie rozwiązał, może nawet i nie miał takiego celu. W artykule tym nie pojawiło się także, wyrażone wcześniej, w r. 2001, w innym tekście
Riejtbłata, oskarżenie Łobojki o współpracę z Trzecim Oddziałem Kancelarii
Osobistej Jego Cesarskiej Mości: „Są dane, że informację z Wilna do Trzeciego
Oddziału przekazywał Iwan Nikołajewicz Łobojko (1786–1861)” 106. Co prawda,
twierdzenie to – w odróżnieniu od innych – nie jest oparte na materiale zebranym
przez samego badacza, lecz na materiale Ryszarda Wołoszyńskiego. Z drugiej
strony, konkretne, archiwalne dane o podobnej działalności kolegów Łobojki
z kręgu literatów, wymienionych także w publikowanych tu pamiętnikach – wydawcy czasopisma „Syn Otieczestwa” Nikołaja Grecza oraz, zwłaszcza, Tadeusza
Bułharyna (inaczej: Faddieja Wieniediktowicza Bułgarina; jego kontaktom ze
wspomnianą instytucją została poświęcona nawet oddzielna rozprawa 107) – Riejtbłat przytacza obficie...
Por. podany przez Lebionkę tytuł tej pracy (s. 158 niniejszego tekstu).
	A. I. R i e j t b ł a t, Kak Puszkin wyszeł w gienii. Istoriko-socyołogiczeskije oczerki o kniżnoj
kulturie Puszkinskoj epochi. Moskwa 2001, s. 143. Zob. też tego autora: Russkije pisatieli i III otdielenije (1826–1855). Na stronie: http://magazines.russ.ru/nlo/1999/40/reitbl.html (data dostępu: 18 X
2009).
107
Zob. A. I. R i e j t b ł a t, Bułgarin i III otdielenije. W zb.: Widok Figlarin. Piśma i agienturnyje zapisi F. W. Bułgarina w III otdielenije. Izd. podgot. ... Moskwa 1998.
105
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Nieudana misja
Redaktora omawianej publikacji, Aleksandra Fiedutę, pamiętniki Iwana Łobojki interesowały przede wszystkim jako materiał pozwalający wyjaśnić wydarzenia, które miały miejsce w latach 1823–1824 na Uniwersytecie Wileńskim (daty
te zawiera też tytuł książki). Co więcej – jako tekst, który potwierdza i uzupełnia
podaną przez Joachima Lelewela wersję wydarzeń wileńskich. Innymi słowy,
źródło to, chcąc nie chcąc, oceniamy przede wszystkim w świetle sprawy filomatów i filaretów. Jednak pod względem ilościowym ten bez wątpienia bardzo ważny temat w pamiętnikach wcale nie dominuje: spośród 59 rodziałów utworu problemom Uniwersytetu Wileńskiego poświęcono zaledwie 20 (z kolei w sześciu jest
po prostu opisana historia tej wyższej uczelni, jej struktura wewnętrzna). Niemniej
jednak, jak już powiedziano, właśnie dzięki tym wspomnieniom ustalił się w historiografii (zwłaszcza – polskiej) obraz Łobojki jako przyjaciela młodzieży i profesury uniwersyteckiej Wilna, „reprezentanta Rosji postępu wobec Rosji reakcji
Nowosilcowa”.
Istotnie, niechęć Łobojki do Nowosilcowa jest oczywista i pod tym względem
pamiętniki okazują się zupełnie zgodne z tekstem Lelewela. Ich autor otwarcie
nazywa wydarzenia wileńskie „sprawą wywołaną przez Nowosilcowa” (rozdz.
Wysoczajsze utwierżdionnyj 14 awgusta 1824 goda prigowor po dokładu Nowosilcowa, s. 166). Łobojko pisał:
Pomiędzy nimi [tj. filaretami – R. G.] a stowarzyszeniami masonów, zlikwidowanymi
w 1820 r. w Imperium Rosyjskim, a także w Wilnie, nie było żadnego podobieństwa. Nie
przejęli oni też niczego od niemieckich [stowarzyszeń studenckich]. Zniszczyć uczucia patriotyczne Polaków katując filaretów na pewno on [tj. Nowosilcow – R. G.] nie zamierzał. Wiedział,
że uczucia te zatajała w głębi serc każda rodzina, każde grono znajomych tej rodziny – zwłaszcza po tym, jak Polacy dostrzegli, że rząd rosyjski stara się unicestwić ich pamięć historyczną,
osłabić ich przywiązanie do literatury swojego narodu, wprowadzić w szkołach polskich język
rosyjski i skazać na zapomnienie wszystko, co sprawia, że Polacy są Polakami. Jednak jeśli
komisja, która posiadała całą swoją ogromną władzę, zebrała wszystkie swoje siły, mogła
oskarżyć filaretów tylko o wybuch patriotyzmu; jeśli połowa przesłuchanych – zarówno pojedynczo, jak też podczas konfrontacji – świadków mówiła to samo i żadnego z nich nie można
było oskarżyć o buntownicze, skierowane przeciwko władzom zamiary, to dlaczego Nowosilcow nie przerwał śledztwa po przesłuchaniu połowy młodych ludzi, lecz kontynuował je jedenaście miesięcy? O c z y w i s t e j e s t, ż e m i a ł o n o w i e l e w a ż n i e j s z e p o w od y n i ż b e z p i e c z e ń s t w o p a ń s t w a, k t ó r e m u w ó w c z a s w g u b e r n i a c h
z a c h o d n i c h n i c n i e z a g r a ż a ł o, i m ó g ł t o z a u w a ż y ć n a s a m y m p oc z ą t k u s w o j e g o ś l e d z t w a. [rozdz. W czom sostojało obszczestwo fiłarietow i k czemu
ono striemlałoś?, s. 162–163; podkreśl. R. G.]

Tak więc wydarzenia te z punktu widzenia Łobojki (jak też, zresztą, Lelewela)
to tylko zażarty spór między Nikołajem Nowosilcowem a Adamem Jerzym Czartoryskim, zakończony porażką tego ostatniego. Jednak wcale nie ideowy, nie polityczny był to spór, lecz mająca zupełnie prozaiczne powody chęć Nowosilcowa
umocnienia swojej pozycji w Wilnie – mieście, w którym senator „żywił nadzieję
ożenić się z bogatą wdową”, tzn. z Teklą Zubową (rozdz. Uczeniki Wilenskoj gimnazii, s. 149). „Zdziwiłem się, że Nowosilcow, który wcześniej nigdy nie chciał
być ani groźny, ani srogi, przyjął taką postawę, która zaczęła przerażać i niepokoić cały kraj” – dzieli się swoimi wrażeniami Łobojko (rozdz. Wozwraszczenije mojo
w Wilnu. Nowosilcow w Wilnie, s. 155). A zatem oczywiste, że w swoim utworze
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Łobojko staje po stronie Czartoryskiego, który „szczerze chciał pojednać się z Sankt
Petersburgiem oraz dworem” (rozdz. Prijezd kniazia Czartoriżskogo w Wilnu,
s. 142). I choć nie wszystko autorowi się podoba w działalności znamienitego
księcia – jako miłośnik rzeczy zabytkowych oburza się, że Czartoryski, starając
się zwiększyć bibliotekę puławską, „okradł wszystkie klasztory oraz archiwa” –
przyznaje jednak, iż pomyślność i sława Uniwersytetu wiążą się właśnie z imieniem
jego pierwszego opiekuna (rozdz. Proszczanije moje s grafom N. P. Rumiancowym,
s. 126; Wilenskij uniwiersitiet, s. 131). Natomiast „wtedy, gdy kuratorem został
Nowosilcow, on [tj. Uniwersytet Wileński – R. G.]” – przeciwnie – „zaczął podupadać i w jego [tj. Czartoryskiego] oczach zupełnie stracił swoją dawną pozycję” (rozdz. Wolnoje obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti w Pietierburgie
w 1824 godu pried jego konczinoj, s. 172). W słowach tych przejawia się też osobista uraza Łobojki – zamknięcie Uniwersytetu zmieniło również jego własne
życie, przede wszystkim pod względem materialnym. Wydaje się, że żal ten jest
najbardziej odczuwalny w nieraz już tu cytowanym piśmie do Kartaszewskiego
z r. 1832:
Jestem ubrany jak biedak, moja żona oraz matka – jeszcze nędzniej, i już niedługo nie
będziemy mogli pokazać się na ulicy. I wtedy, gdy moi przyjaciele Polacy po zaciętej walce,
którą sprowokowały zbrodnie i wiarołomstwo ich kolegów, już nie ponoszą z tego powodu
żadnych przykrych konsekwencji, spośród nich jedynie ja, Rosjanin i wierny syn Rosji (ja odin
posriedi ich, Rossijanin i wiernyj syn Rossii), w obliczu coraz większego niebezpieczeństwa
wykazałem się poczuciem własnej godności, nieugiętości i oddania Monarsze 108, jestem jednak
skazany na znoszenie tych ciosów, które głęboko zraniły moją rodzinę 109.

Słowa te, jakkolwiek dwuznaczne by one były, raczej nie mogłyby przemawiać
za zmianą wizerunku Łobojki jako „dobrego profesora”. Prawdą jest, że także on
wchodził w skład komisji rozpatrującej działalność stowarzyszeń studenckich, ale
była to komisja wcześniejsza, stworzona jeszcze przez Adama Jerzego Czartoryskiego, a nie tzw. komisja Nowosilcowa. Co więcej, Łobojko, który nie ukrywał
dezaprobaty dla czynów senatora („Miałem poważne wątpliwości, czy śledztwo
przeprowadzane jest w sposób właściwy. Podejrzewałem, że jest ono przeprowadzane w tajnych i egoistycznych celach” ározdz. Wozwraszczenije mojo w Wilnu.
Nowosilcow w Wilnie, s. 155ñ), sam też miał problemy: jako członek poprzedniej
komisji był aż trzy razy, „tak, jak i studenci”, przesłuchiwany (rozdz. Doprosy
czlenam bywszym w sledstwiennoj komissii Czartoriżskogo, s. 158). Jednak na
członka drugiej komisji go nie poproszono, a w związku z tym nie popadł też
w niełaskę u Adama Mickiewicza i nie stał się pierwowzorem jednego z bohaterów
Dziadów. Z drugiej strony, nasuwają się wątpliwości, czy to w ogóle byłoby możliwe – stosunki między znanym poetą a nowym profesorem Uniwersytetu były
idealne. Łobojko nie tylko uważał się za wielbiciela poezji Mickiewicza, ale również, po ukazaniu się Grażyny, 27 V (8 VI) 1823 napisał do niego pochwalny list
w języku niemieckim (! – może dlatego, że w liście tym porównuje Mickiewicza
Należy też wspomnieć, że Wacław Pelikan, który do likwidacji Uniwersytetu Wileńskiego
w 1832 r. był jego rektorem, zaliczył Łobojkę do grona 15 profesorów prawomyślnych, tzn. lojalnych
wobec władzy. Zob. Vilniaus universiteto istorija (1803–1977), s. 35.
109
Ł o b o j k o, pismo z 30 V (11 VI) 1832 do kuratora Białoruskiego Okręgu Naukowego,
G. Kartaszewskiego, k. 13v–14.
108
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z Bürgerem, Goethem i Schillerem?), „sądząc, że uznanie profesora rosyjskiego,
który przyjechał z Sankt Petersburga, będzie dla niego pochlebne [Ja połagał, czto
odobrienije russkogo profiessora, pribywszego iz Pietierburga, budiet dla niego
lestno]” (rozdz. Sniadieckij i Mickiewicz, s. 139) 110. I Łobojko się nie mylił. Mickiewicz odpisał mu:
Nie będę ukrywał, że pochlebia mi, iż spodobałem się komuś, kto jako naukowiec znany
jest w swojej starej i nowej ojczyźnie i z kim zapoznałem się osobiście i cenię jako wnikliwego krytyka sztuki [...doch konnte ich nicht umhin, dass meine Eigenliebe sich nicht etwas geschmeichelt fühle, einem Mann gefallen zu haben, der als Gelehrter in seinem alten und neuen
Vaterlande mit Ruhm gekannt ist, den als scharfsinnigen Kunstrichter ich selbst kennen und
schätzen lernte] 111.

A zatem wtedy, podczas procesu Nowosilcowa, Łobojko zachował dobre imię
w oczach społeczeństwa. Nie należy zapominać, że o tym, co się działo za zamkniętymi drzwiami, wiedziano również w mieście – przecież, jak żartował sam Łobojko, „działalność komisji interesowała Wilno nie mniej niż Odessę – oblężenie
Sewastopola” (rozdz. Doprosy studientam, s. 161). Jednak nierozwiązanych kwiestii pozostawało wciąż wiele, wspominano już o niezbyt jasnej sprawie z ankietą
statystyczną Opis jeograficzny. Łobojko nawet nie zamierzał ukrywać, że to, iż
właśnie on w czasie działalności pierwszej komisji znalazł i ujawnił ankietę, która
„wyświadczyła Nowosilcowowi niemałą przysługę”, uchroniło go przed zarzutami
drugiej komisji (rozdz. Doprosy czlenam bywszym w sledstwiennoj komissii Czartoriżskogo, s. 160). Zaskakujący jest również fakt, że w procesie Uniwersytetu
Wileńskiego najbardziej ucierpieli właśnie ci profesorowie, którzy mieli najbliższe
kontakty z Łobojką: Joachim Lelewel, Kazimierz Kontrym, Ignacy Daniłowicz,
Michał Bobrowski. Co prawda, w pamiętnikach Łobojko pisał (nawiasem mówiąc,
w sposób bardzo szczery i emocjonalny), że oburzał się z powodu surowości kar
nałożonych na jego kolegów, próbował wstawiać się za nimi u ministra oświaty
narodowej, Aleksandra Szyszkowa (rozdz. Zaszcziszczenije mojo pried ministrom
Szyszkowym Lelewiela, Daniłowicza i Michaiła Bobrowskogo, s. 169–170). Niestety, odpowiedź ministra była krótka: „Daniłowiczowi dam miejsce na Uniwersytecie Charkowskim, natomiast innym pomóc nie mogę” (s. 170). Już wspominano, że Łobojko (i Aleksandr Szyszkow?) patrzył na tego profesora zupełnie
utylitarnie: „trzeba, póki czas, wykorzystać jego wiedzę...”
Natomiast opinia Daniłowicza o Łobojce z czasem się zmienia. W liście do
Franciszka Malewskiego z końca 1822 r. swojego nowego kolegę nazywa on wciąż
„człowiekiem poczciwym” („Jest człowiekiem poczciwym”) 112, ale latem 1825,
już z Charkowa, pisze do Lelewela następująco:
Łobojko rozmaicie w ojczyznie swej wspominany, ma wielu niechętnych widzących go
chytrym, Windbeutel [tj. lekkoduchem, fanfaronem – R. G.], czyniącym się wszędy ogonem,
jeden jego kolega uwiadomiony, że jest członkiem Towarzystwa moskiewskiego historii [tj.
Oryginał tego listu zob. F i s z m a n, Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji, s. 18–19.
	A. M i c k i e w i c z, list do I. Łobojki, z Kowna, z 2 (14) VI 1823. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 14: Listy. Cz. 1. Oprac. S. P i g o ń. Warszawa 1955, s. 247.
112
I. D a n i ł o w i c z, list do F. Malewskiego, z Wilna, z 29 XI (10 XII) 1822. W zb.: Listy
z zesłania, t. 3, s. 468.
110
111
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Towarzystwa Rosyjskiej Historii i Zabytków – R. G.], odezwał się: „Nasz postrieł, wiezdie
pospieł” [tj. sprytny, przebiegły – R. G.] 113.

Po czterach latach Daniłowicz wyraża jeszcze bardziej zaskakującą opinię,
i znów w liście do Malewskiego:
Łobojko ciągle nawraca na grekorosyjską wiarę i szle na mój kark neofitów, bym im dawał
nauczycielskie miejsca. Dawniej przysłał mi gołego [tu: nie mającego pieniędzy, niebogatego
– R. G.] karmelitę, dziś golszego jeszcze bazyliana, wielka z nim [tj. z I. Łobojką? – R. G.]
bieda 114.

Czy znajdziemy we wspomnieniach Łobojki choćby najmniejsze potwierdzenie tych charakterystyk, nie tylko uzupełniających jego obraz, stworzony w dużej
mierze dzięki wysiłkom samego Łobojki, ale też pokazujących szerszy zakres jego
działalności w Wilnie? Inaczej mówiąc, czy można abstrahować od czynnika historii filomatów i filaretów i spojrzeć na te wspomnienia inaczej? I rzeczywiście,
jeśli przyjrzymy się uważniej dziełu Łobojki, znajdziemy w nim pewną dominantę (przecież pamiętniki, zwłaszcza XIX-wieczne, tak samo, jak utwory literatury
pięknej, miały zazwyczaj nie tylko dobrze przemyślany schemat, ale też podstawową, często ukrytą, lecz istotną ideę). Jest to nieraz już tu wymieniane Wolne
Stowarzyszenie. Fragmenty jemu poświęcone zajmują ważne miejsce na początku
pamiętników i właśnie opisem jego upadku (!) one się kończą.
Dzięki wybitnemu rosyjskiemu literaturoznawcy Wasilijowi Bazanowowi
historia Wolnego Stowarzyszenia jest dość dobrze znana (jak wspomniano, pełna
nazwa to: Wolne Stowarzyszenie Miłośników Literatury Rosyjskiej; 15 VIII 1816,
po dodaniu do jego celów dobroczynności, zostało ono przemianowane na Stowarzyszenie Kandydatów na Prawdziwych Członków Oświaty i Dobroczynności
áoryg.: Obszczestwo soriewnowatielej proswieszczenija i błagotworienijañ, jednak
w literaturze naukowej było ono nadal nazywane zazwyczaj Wolnym Stowarzyszeniem). Już w 1949 r. w Pietrozawodsku opublikował Bazanow solidną, opartą
na materiale archiwalnym (wiele dokumentów Stowarzyszenia zniszczyli sami
jego przywódcy w r. 1825, ale sporo też się zachowało – tak samo jak archiwum
Łobojki, dokumenty te znajdują się w Domu Puszkina), a zatem nadal ważną dla
nauki rozprawę Wolnoje obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti. Po prawie
20 latach ukazała się druga, poprawiona i uzupełniona edycja monografii. Tym
razem wydano ją w Sankt Petersburgu, pod zmienionym tytułem: Uczonaja riespublika 115. Autor rozpatruje okoliczności powstania stowarzyszenia (uważa, że za
datę jego utworzenia należy przyjąć 17 á29ñ I 1816, kiedy właśnie odbyło się
pierwsze zebranie członków, a więc Riejtbłat się myli ábłąd korekty?ñ podając
datę 16 á28ñ I á!ñ; zob. komentarz do pamiętników Łobojki, s. 87, przypis 19),
jego działalności i rozpadu, a następnie podsumowuje:
I. D a n i ł o w i c z, list do J. Lelewela, z Charkowa, z 11 (23) VII 1825. W zb.: jw., s. 694.
[Przytoczone w liście rosyjskie porzekadło „Nasz postrieł, wiezdie pospieł” znaczy: ‛ten, kto potrafi być w wielu miejscach naraz, pełnić jednocześnie wiele funkcji, brać udział w wielu sprawach
przynoszących mu korzyści’ (zwykle z odcieniem lekkiej dezaprobaty) – M. D.].
114
I. D a n i ł o w i c z, list do F. Malewskiego, z Charkowa, z 12 (24) X 1829. W zb.: jw., s. 551.
115
	W. B a z a n o w: Wolnoje obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti. Pietrozawodsk 1949;
Uczonaja riespublika. Moskwa–Leningrad 1964.
113
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„Republika naukowa” [właśnie w ten sposób nazywali zazwyczaj swoje stowarzyszenie
jego członkowie – R. G.] w g r u n c i e r z e c z y p o ł ą c z y ł a w s w o j e j d z i a ł a ln o ś c i p o l i t y k ę, p o e z j ę i n a u k ę. Nastroje obywatelskie w „republice naukowej”
przeważały 116.

Innymi słowy, wcale nie „literatura”, zdaniem badacza, odgrywała w stowarzyszeniu najistotniejszą rolę. Co więcej, Bazanow zauważa, że jego pojawienie się
wiąże się z działającą wówczas w Sankt Petersburgu lożą masońską „Izbrannyj
Michaił”, nazwaną tak na cześć założyciela dynastii Romanowów, Michaiła Romanowa. (Riejtbłat całkowicie się zgadza z tą opinią, opierając się na liście członka tego stowarzyszenia, poety i krytyka Piotra Pletniowa, skierowanym w 1844 r.
do literaturoznawcy, skandynawisty Jakowa Grota; zob. komentarz do pamiętników
Łobojki, s. 87, przypis 19). Zdaniem Bazanowa, któremu udało się zebrać dokumenty rozproszone po różnych archiwach, do loży tej należała ówczesna elita intelektualna Rosji, „przeważnie przedstawiciele postępowej inteligencji Sankt-Petersburga” 117. Nawiasem mówiąc, w odróżnieniu od innych ówczesnych stołecznych
lóż, spotkania odbywały się tu w języku rosyjskim, nie zaś we francuskim czy
szwedzkim 118. Najbardziej znaczącymi urzędnikami loży byli: rzeźbiarz i grafik
Fiodor Tołstoj, pisarz, poeta Fiodor Glinka, Nikołaj Grecz (o którym już wspominano) i Andriej Nikitin. Co więcej, jak stwierdził Bazanow:
prawie wszystkie osoby sprawujące w loży „Izbrannyj Michaił” jakieś ważne funkcje, były
członkami Wolnego Stowarzyszenia Zakładania Szkół Metodą Wzajemnego Nauczania [oryg.:
Wolnoje obszczestwo uczrieżdienija ucziliszcz po mietodie wzaimnogo obuczenija, nazywane
też Wolnym Stowarzyszeniem Szkół Lankasterskich, stworzone z inicjatywy członków loży
„Izbrannyj Michaił” 14 I 1819 – R. G.] albo należały do Wolnego Stowarzyszenia Miłośników
Literatury Rosyjskiej 119.

Nie istnieją dane potwierdzające, że Iwan Łobojko również mógł być członkiem
loży „Izbrannyj Michaił”. Nie wiadomo też, czy był on bezpośrednio związany
z Wolnym Stowarzyszeniem Szkół Lankasterskich (Riejtbłat w artykule wprowadzającym do pamiętników Łobojki pisze: „był on bliski ruchowi opowiadającemu
się za tworzeniem szkół lankasterskich” ás. 74ñ), jednak już z większą pewnością
można twierdzić, że brał on udział w działalności założonego w 1802 r. (zreorganizowanego w r. 1814) Cesarskiego Towarzystwa Dobroczynności – wskazuje na
to nie tylko poświęcony tej instytucji rozdział pamiętników Łobojki, ale też fakt,
że w 1818 r. w czasopiśmie „Żurnał impieratorskogo czełowiekolubiwogo obszczestwa” opublikował on przetłumaczone z języka francuskiego pismo znanego archeologa i podróżnika Louisa Josepha Alexandre’a de Laborde’a na temat działających w Anglii szkół lankasterskich (zob. rozdz. Lankastierskije szkoły w Pietierburgie, s. 108–109 oraz przypis 79). Mówi się także – na razie jedynie na zasadzie
przypuszczenia – o kontaktach Łobojki z założonym w 1812 r. Sankt-Petersburskim
Towarzystwem Biblijnym (od września 1814 funkcjonowało ono jako Rosyjskie
Towarzystwo Biblijne) lub z działającym w latach 1801–1825 Wolnym Towarzystwem Miłośników Literatury, Nauki i Sztuki (Wolnoje obszczestwo lubitielej
	W. B a z a n o w, Ot awtora. W: Uczonaja riespublika, s. 4. Podkreśl. R. G.
Ibidem, s. 63.
118
Ibidem, s. 70.
119
B a z a n o w, Wolnoje obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti, s. 86.
116
117
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słowiesnosti, nauk i chudożestw), inaczej – Towarzystwem Michajłowskim (Michajłowskoje obszczestwo; nazwa pochodzi od miejsca, w którym się zbierano,
tzn. od Pałacu Michajłowskiego) czy też z Towarzystwem Izmajłowskim (Izmajłowskoje obszczestwo; nazwa wiąże się z nazwiskiem jego przywódcy, Aleksandra
Izmajłowa). Omówieniu tych ostatnich stowarzyszeń również poświęcone są odrębne rozdziały pamiętników ([Bibliejskoje obszczestwo], [Michajłowskoje obszczestwo], s. 86–87, 92). Jednak wydaje się, że Bazanow nie ma wątpliwości co
do przynależności Łobojki do Wolnego Towarzystwa Literatury, Nauki i Sztuki 120.
Wystarczającym argumentem potwierdzającym konkretne kontakty z tymi stowarzyszeniami jest chociażby to, że Łobojko o nich w ogóle pisał. Tak czy inaczej,
jedynym stowarzyszeniem, w którym udział Łobojko nie tylko potwierdza w swoich pamiętnikach, ale też, jak wspominano, nawet demonstracyjnie podkreśla, jest
Wolne Stowarzyszenie.
Członkiem-współpracownikiem tego pod każdym względem elitarnego stowarzyszenia Łobojko został 23 V (4 VI) 1816, a dwa lata później, 13 (25) V 1818,
– członkiem rzeczywistym. Był on dwudziestą siódmą osobą przyjętą do stowarzyszenia jako członek rzeczywisty (w ogóle odnotowano 82 członków rzeczywistych). Dla porównania warto nadmienić, że przyjaciel Łobojki z czasów Charkowa, historyk, etnograf, autor znanej rozprawy O proischożdienii, jazykie i litieraturie litowskich narodow (Sankt-Pietierburg 1827), Piotr Keppen, został ósmym
z kolei członkiem rzeczywistym stowarzyszenia (1 á13ñ II 1816); sekretarz Adama
Jerzego Czartoryskiego, literat, bibliograf, bliski znajomy Łobojki, Bazyli (vel
Wasilij) Anastasiewicz – trzydziestym drugim (31 X á12 XIñ 1819); Tadeusz
Bułharyn – pięćdziesiątym drugim (28 III á9 IVñ 1821); Kondratij Rylejew – pięćdziesiątym dziewiątym (19 á31ñ XII 1821); wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego, orientalista, literat, wydawca, także bliski znajomy Łobojki, Józef Sękowski – sześćdziesiątym trzecim (19 á31ñ XII 1821) 121. Opiekun Łobojki, przyszły
minister oświaty narodowej Aleksandr Szyszkow, został wybrany honorowym
członkiem stowarzyszenia również później niż on – 4 (16) XII 1817; z kolei leksykograf Samuel Bogumił Linde (Łobojko utrzymywał z nim bliskie kontakty
podczas swojego pobytu w Warszawie w latach 1815–1816) oraz historyk Kościoła prawosławnego, bibliograf, metropolita Eugeniusz (inaczej – Jefimij Bolchowitinow, dość szeroko opisany też w pamiętnikach Łobojki w rozdz. Jewgienij mitropolit w Pskowie ás. 127–130ñ) – 9 (21) XII 1818; przyszły minister oświaty
narodowej Siergiej Uwarow – 25 VIII (6 IX) 1819; historyk Nikołaj Karamzin –
9 (21) II 1820; biskup, literat Stanisław Bogusz-Siestrzeńcewicz (opisowi jego
osoby również poświęcono dużo miejsca w pamiętnikach, w rozdz. Mitropolit
Bogusz-Siestriencewicz ás. 117–119ñ) – 19 (31) XII 1821; Joachim Lelewel –
18 (30) XII 1822 122. I wreszcie 12 (24) VI 1822 członkiem-korespondentem stowarzyszenia został wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego, ekonomista, publicysta Wincenty Pełczyński, a 15 (27) XII 1824, tzn. na zebraniu, na którym po raz
ostatni przyjmowano członków stowarzyszenia – podopieczny Łobojki na Uniwersytecie Wileńskim, Antoni Bolesław Hlebowicz, literat, publicysta, tłumacz (wspoB a z a n o w, Uczonaja riespublika, s. 42.
Ibidem, s. 442–444.
122
Ibidem, s. 446–447.
120
121
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mniano już, że w 1822 r. przetłumaczył na język polski również pracę Łobojki
Wzglad na driewniuju słowiesnost' skandinawskogo siewiera 123), historyk, autor
m.in. słynnej rozprawy Krótki rys życia Witolda, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego
(po raz pierwszy została ona opublikowana w 1821 r. w „Dzienniku Wileńskim”,
a później wydana w drukarni Antoniego Marcinowskiego jako oddzielna książka) 124.
Jak już mówiono (to samo zresztą pokazują przytoczone tu przykłady), wśród
członków Wolnego Stowarzyszenia znalazło się wiele osób z terenów byłego
państwa polskiego i litewskiego, „wszyscy bodaj intelektualiści polscy, jacy
w owych latach przebywali w Petersburgu”, a także „bardzo licznie reprezentowani [...] Rosjanie, zainteresowani problematyką polską” 125. Jasne jest (i potwierdza
to głębsza analiza), że interesowali się oni nie tylko sprawami nauki i literatury.
Pokazuje to wspominany już wcześniej rozdział pamiętników Łobojki Proszczanije mojo s czlenami Wysoczajsze utwierżdiennogo Wolnogo obszczestwa lubitielej
rossijskoj słowiesnosti:
Członkowie zatwierdzonego przez Imperatora Wolnego Stowarzyszenia Miłośników Literatury Rosyjskiej także cieszyli się z mojego mianowania, ponieważ spodziewali się, że jako
profesor literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Wileńskim w y k o r z y s t a m s w o j e z d o ln o ś c i d l a p o j e d n a n i a o b u n a r o d ó w. J u ż o d d a w n a b y ł e m z a i n s p ir o w a n y t ą m y ś l ą i t e r a z s w o j e m i a n o w a n i e r o z u m i e m j a k o p o w oł a n i e d o t e g o w i e l k i e g o c z y n u. „Sądzę, że pierwszym krokiem w kierunku tego
pojednania – powiedziałem członkom [stowarzyszenia] – byłaby próba zachęcenia ich do
podjęcia po ukończeniu studiów pracy w służbie państwowej w Sankt Petersburgu, dlatego, jak
tylko znajdę chętnych, proszę Państwa o wzięcie ich pod swoją opiekę. M r z o n e k p a t r i ot y z m u p o l s k i e g o n i e m o ż n a s z y b k o w y t ę p i ć, a l e j a k t y l k o P o l a c y
rozpoczną pracę w służbie państwowej w Sankt Petersburgu –
z r o z u m i e j ą, c z y m j e s t R o s j a, d o s t r z e g ą t e ż k o r z y ś c i d l a n i c h s am y c h i p r z y j d ą p o r o z u m d o g ł o w y. W ó w c z a s i c h o p ó r z o s t a n i e
z a c h w i a n y. Na początek niech będzie to choćby 10 osób, które potrafią znaleźć swoje
szczęście w Sankt-Petersburgu i w inny sposób popatrzeć na Rosję i jej rząd. Jednak te 10 osób
wpłynie na 100, a 100 – na 1000 mądrych i dobrze wychowanych” itd. To powiedziałem na
posiedzeniu stowarzyszenia. „Chętnie! Chętnie!” – zgodzili się ze mną ci, którzy mieli lepszą
pozycję w ministerstwach. Polacy Sękowski i Bułgarin dodali do tego, co powiedziałem: „Jeśli
chcecie Państwo wpływać na Polaków, sami musicie się uczyć języka i literatury polskiej. To
najbardziej pewny sposób na zbliżenie się z nimi”. Obiecałem skorzystać z ich rady i po przyjeździe do Wilna zaprosiłem do siebie studenta Mikołaja Malinowskiego. Od razu zacząłem
uczyć się języka polskiego, i uczyłem się dopóty, dopóki nie przyzwyczaiłem się rozmawiać
i pisać swobodnie i poprawnie. [s. 125; podkreśl. R. G.]

A zatem skierowanie Łobojki do Wilna nazwać można także swoistym „desantem” na Litwę (mówiąc językiem autora pamiętników – na Polskę), wysłanym
przez ówczesną polityczną i intelektualną elitę rosyjską związaną z Wolnym Stowarzyszeniem 126. Nie ulega wątpliwości, że bardzo istotna w tym tekście jest też
uwaga Łobojki, iż tę swoją misję – pojednanie dwóch narodów, tzn. Rosjan i PoZob. przypis 15.
	A. B. H l e b o w i c z, Krótki rys życia Witolda, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego. „Dziennik
Wileński” 1821, t. 1, s. 377–404; t. 2, s. 43–71, 160–188, 258–266. Wyd. osobne: Krótki rys życia
Witolda, W. X. Litewskiego. Wilno 1821. Zob. też B a z a n o w, Uczonaja riespublika, s. 446.
125
	R. W. W o ł o s z y ń s k i: Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych (1801–1830),
s. 82–83; Polacy w Rosji (1801–1830). Warszawa 1984, s. 100.
126
Częściowo potwierdza to też list J. S ę k o w s k i e g o z Sankt Petersburgu do I. Łobojki do
Wilna (bez daty. LVIA, zespół 791, inwentarz 1, sygn. 5, k. 1–1v).
123
124
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laków – ocenia on jako pewnego rodzaju wyczyn (podwig). Jaką jednak rolę miał
w tym całkowicie idealistycznym projekcie Nikołaj Rumiancew? Pamiętniki,
a także opublikowana w prasie korespondencja (jak już mówiono, nie jest ona
bynajmniej opublikowana w całości), pokazują, że cele kanclerza były o wiele
bardziej pragmatyczne (nie zapominajmy, że Rumiancew to przede wszystkim
kolekcjoner, zbieracz rzeczy zabytkowych), a zarazem (choć wydaje się to sprzeczne) – o wiele bardziej naukowe niż cele Łobojki. Świadczą o tym również zalecenia Rumiancewa przed wyjazdem Łobojki do Wilna:
Proszę być ze mną w kontakcie. Niech Pan kupuje na mój koszt i wysyła mi wszystkie
stare rosyskie i słowiańskie rękopisy, jakie tylko Pan zobaczy, a także książki – stare i nowe,
w celu wzbogacania mojej biblioteki. Ja również będę wysyłał Panu wszystkie książki wydawane na mój koszt. Proszę się postarać przejrzeć archiwa, a zwłaszcza – archiwum Radziwiłłów,
czy nie ma tam przypadkiem latopisów rosyjskich. Proszę się dowiedzieć, jakie ślady języka
i narodu rosyjskiego zachowały się na Litwie. [rozdz. Proszczanije mojo s grafom N. P. Rumiancowym, s. 125–126]

Warto podkreślić także to, że już mieszkając w Wilnie wykonywał Łobojko
podobne polecenia innych osób z kręgu Rumiancewa. W  literaturze naukowej
pisano o jego realnej pomocy dla wydawcy zbioru dokumentów historycznych
Biełorusskij archiw driewnich gramot, Iwana Grigorowicza 127 (Łobojko o fakcie
tym wspomina też w pamiętnikach, w rozdziale Pierwaja pojezdka moja iz Wilny
w Pietierburg ás. 151ñ). Świadczą o tym również jego listy do bibliografa Dmitrija Jazykowa oraz do pracownika publicznej biblioteki Sankt Petersburga, bibliografa i paleografa Aleksandra Jermołajewa 128. Do tego ostatniego pisał bez ogródek:
„Muszę powiedzieć, że kraj ten nie jest ubogi w wartości historyczne [Ja priednoszu, czto sia storona nie skudna istoriczeskimi dostoinstwami]” 129. Innymi słowy,
działalność Łobojki w Wilnie powinna być oceniana tylko z uwzględnieniem obu
tych czynników – Wolnego Stowarzyszenia i tzw. kółka Rumiancewa. Na tle kontaktów z kanclerzem państwa stają się bardziej zrozumiałe również kontakty Łobojki z Dionizym Paszkiewiczem oraz innymi przedstawicielami ruchu żmudzkiego (chociaż tu, jak już wspominano, nie należy też całkowicie odrzucać motywów
politycznych), natomiast na tle działalności Wolnego Stowarzyszenia o wiele łatwiej
da się zrozumieć bliskie kontakty z niebogatymi, ale utalentowanymi studentami,
„kandydatami do pracy w służbie państwowej w Sankt Petersburgu”:
Nie sprawiło mi trudności udowodnienie im, że jeśli oni, przy ich zdolnościach i wiedzy,
popracowaliby w służbie państwowej w Rosji, już by dawno się dobrze usytuowali. Przyznawali się, że podstawową przeszkodą był brak znajomości języka rosyjskiego. Wielu moich
studentów nawet nie znało liter rosyjskich i swoje uwagi na moich wykładach zapisywało literami łacińskimi. Wśród magistrów wyróżniali się u mnie przede wszystkim Jasiukowicz
i Hryniewicz, a z czasem też – kandydaci Hlebowicz, Mikołaj Strakowski. Wysłałem ich do
Sankt Petersburga jako pierwszych i wszystkim im się dobrze powodziło, z wyjątkiem Hryniewicza, który wymierzył w Senacie policzek swojemu ordynarnemu przełożonemu. [rozdz.
Studienty uniwiersitieta, s. 133]
Zob. L e b i o n k a, Żyzń i naucznaja diejatielnost' I. N. Łobojko w Litwie, s. 104.
I. Ł o b o j k o: list z Wilna do D. Jazykowa do Sankt Petersburga, z 9 (21) II 1822. Rosyjska
Biblioteka Narodowa w Sankt Petersburgu, zespół 440 (I. N. Łobojko), inwentarz 1, sygn. 9; list
z Wilna do I. Jermołajewa do Sankt Petersburga, z lat trzydziestych w. XIX. Jw., inwentarz 1, sygn. 1.
129
Ł o b o j k o, list z Wilna do Jermołajewa do Sankt Petersburga, k. 1v.
127
128
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Po śmierci Rumiancewa działalność naukowa i badawcza Łobojki znacznie
osłabła. Nie dotrzymał on też głównej obietnicy danej kanclerzowi, tzn. nie napisał rozprawy o pochodzeniu narodu litewskiego i o języku litewskim – zaszczyt
napisania takiej pracy miał jego przyjaciel Piotr Keppen. Wydaje się, że o wiele
chętniej Łobojko wypełniał swoje zobowiązania wobec Wolnego Stowarzyszenia
– pojednawczą misję w Wilnie kontynuował nawet po jego rozpadzie. Pisał: „Później się przekonałem, że Polacy, którzy pracowali jako urzędnicy w służbie państwowej, nigdy nie brali udziału w powstaniu” (rozdz. Polaki woobszcze, s. 134).
Wyjątek, zdaniem Łobojki, stanowili tylko pracownicy słynnej komisji Radziwiłłów... W Wilnie znalazł on też inne pole działalności – przejął się unitami, którzy
„dawno zapomnieli, że mają pochodzenie rosyjskie i że, tak samo jak Polacy, razem
z Rosjanami należą do jednego rodu – słowiańskiego...” (rozdz. Bazilijanie i unity,
s. 135).
Tak czy inaczej, o to, że nie udało się zrealizować wszystkiego, Łobojko znów
oskarża krótkowzroczną politykę Nowosilcowa. Przejawów żalu i rozczarowania
w pamiętnikach jest naprawdę sporo:
Już rok spokojnie wykładałem wielu studentom język rosyjski, literaturę i zapoznawałem
ich z Rosją, zwłaszcza – z jej stolicą oraz rządem. Ze strony Polaków nie odczuwałem najmniejszego oporu i byłem całkowicie przekonany, że na drodze tej zdążę dużo zrobić na rzecz
pojednania obu narodów. G d y b y m s t a n ą ł p o s t r o n i e N o w o s i l c o w a, P o l a c y
nie mieliby do mnie najmniejszego zaufania i wtedy cały mój
w y s i ł e k p r z e p a d ł b y n a z a w s z e. [rozdz. Wozwraszczenije mojo w Wilnu. Nowosilcow w Wilnie, s. 156; podkreśl. R. G.]

W innej części swoich pamiętników Łobojko pisał:
Wszystkie moje nadzieje na to, że razem z Lelewelem, Daniłowiczem oraz Bobrowskim
będę mógł dużo zrobić w dziedzinie filologii rosyjskiej, w dziedzinie starej literatury Rosji oraz
Słowian, skończyły się fiaskiem. [rozdz. Zaszcziszczenije mojo pried ministrom Szyszkowym
Lelewiela, Daniłowicza i Michaiła Bobrowskogo, s. 169]

I jeszcze bardziej ostro:
Nowosilcow, kierując się w swojej polityce przede wszystkim własnym interesem, nie
przewidział, że książę Czartoryski oraz Lelewel, k t ó r z y d o t e j p o r y b y l i z u p e ł n i e
w n a s z y c h r ę k a c h, po niezasłużonym wyrzuceniu z Uniwersytetu zostali w Warszawie
największą siłą napędową powstania. [rozdz. Nowosilcow popieczitielem Wilenskogo uniwiersitieta na miesto kniazia Czartoriżskogo, s. 171; podkreśl. R. G.]

Niewątpliwie świadczy to o tym, że rosyjska elita polityczna nie miała jednolitych poglądów na drogę do integracji kraju. Idea, która rozwinęła się w środowisku Wolnego Stowarzyszenia, a dokładniej: loży „Izbrannyj Michaił”, często nazywanej wręcz „klubem politycznym” – jak się wydaje, różni się od tej, której
gorącym zwolennikiem był Nowosilcow. Niestety, prawdziwe intencje tego kontrowersyjnego polityka, niezwykle wykształconego człowieka, nazywanego przez
współczesnych „wszechstronnym geniuszem”, nie są do końca jasne. Zresztą
wypowiedzi Łobojki, który krytykuje Nowosilcowa, również nie są liberalne –
„osobie dążącej do pojednania narodów” nieobcy też był pragmatyzm, czasami
nawet nieukrywana dwulicowość, nie mówiąc już o dziwnej retoryce: „dowiedziałem się [ja uznał]”, „do tej pory byli zupełnie w naszych rękach [bywszyje do sich
por sowierszenno w rukach naszych]”... Ogólnie rzecz biorąc, przy czytaniu tekstu
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Łobojki powstaje wrażenie, że to jak gdyby przeznaczone dla kogoś sprawozdanie,
tzw. raport (zapiska). Niepostrzeżenie zjawia się też przed oczami szeroko opisany
w pamiętnikach znany autor takich raportów, przyjaciel Łobojki, faktyczny założyciel Uniwersytetu Charkowskiego, publicysta i działacz społeczny, od 3 (15) XI
1819 honorowy, a od 24 XI – realny członek Wolnego Stowarzyszenia, Wasilij
Karazin (rozdz. W. N. Karazin ás. 92–94ñ oraz W. N. Karazin w prijezd swoj w Pietierburg ás. 115–117ñ). Człowiek ten, mający skomplikowaną biografię polityczną (kiedyś wywierał on zauważalny wpływ na Aleksandra I, później został odsunięty), a przy tym niezwykle energiczny, słynął nie tylko z mnóstwa wciąż kierowanych do rządu projektów przebudowy państwa, ale też jako autor zwykłych
donosów. Mówi się, że pisał tak dużo, iż często gatunki te mylił ze sobą i trudno
było odróżnić społeczny traktat polityczny od donosu. Wiosną 1820 złożył on
donos ministrowi spraw wewnętrznych Wiktorowi Koczubejowi – najpierw ustnie,
a później także na piśmie – na Wolne Stowarzyszenie (i nie tylko na nie). I choć
pismo to było przesiąknięte troską o przyszłość Rosji, choć były w nim objaśniane
„środki niezbędne do zwycięstwa nad wolnomyślnością [tj. nad działalnością lóż
masońskich – R. G.] i do zapewnienia bezpieczeństwa w Rosji” 130, po ujawnieniu
tego faktu sekretarz Stowarzyszenia Andriej Nikitin zaproponował, by pozbawić
Karazina członkostwa. Nawiasem mówiąc, Łobojko (tak samo jak i Bazyli Anastasiewicz) nie poparł tej decyzji 131. Później swoje stanowisko Łobojko wyjaśniał
następująco:
Ci, którzy bronili Karazina, jasno widzieli, że wszyscy jego oskarżyciele należeli do organizacji masońskich, dlatego wszędzie działali jako zorganizowana całość, a jeśli tego nie
wystarczało, potrafili znaleźć poparcie w sferach wyższych. [rozdz. W. N. Karazin, s. 94]

Może dlatego przy omawianiu ideowych i politycznych prądów w ówczesnej
literaturze i publicystyce nazwiska Karazina oraz Łobojki często znajdują się obok
siebie. Nazwiska Nowosilcowa i Łobojki – również, lecz już w zupełnie innym
kontekście...
Działalności Łobojki w Wolnym Stowarzyszeniu nie badano osobno, ale można się domyślać, że była ona najbardziej aktywna w latach 1816–1820 132. Będąc
profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, nie zerwał on kontaktów ze Stowarzyszeniem. Tym bardziej że jego członkowie także okazywali zainteresowanie działalnością Łobojki w Wilnie 133. W roku 1823 oraz latem 1824 kilkakrotnie brał on
udział w posiedzeniach Stowarzyszenia 134. Protokoły, które się zachowały 135, pokazują, że wygłoszone przez Łobojkę (czy wręcz przesłane Stowarzyszeniu) referaty raczej nie wyróżniały się szczególną erudycją ani też siłą myśli. W pamiętnikach demonstracyjnie podkreślane jest zdystansowanie się od środowiska masońskiego. Niemniej jednak wpływ ideowy na ich autora ze strony niewątpliwie
promasońskiego, „istniejącego zaledwie 7 lat, ale jednak odznaczającego się nieB a z a n o w, Uczonaja riespublika, s. 138.
Zob. ibidem, s. 134.
132
Zob. ibidem, s. 369–374, 378 (dane z r. 1820).
133
	A. N i k i t i n, list z Sankt Petersburga do I. Łobojki do Wilna, z 28 VIII (10 IX) 1822. LVIA,
zespół 791, inwentarz 1, sygn. 3, k. 1.
134
Zob. B a z a n o w, Uczonaja riespublika, s. 290, 334, 438.
135
Zob. ibidem, s. 370, 423.
130
131
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zwykle aktywną działalnością” stowarzyszenia, zrzeszającego wykształconych
młodych absolwentów uniwersytetu, jest niekwestionowalny (rozdz. Wolnoje
obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti w Pietierburgie w 1824 godu pried
jego konczinoj, s. 176). Poza tym ostatnia data wskazana w memuarach – rok 1852
– to nic innego jak data spotkania Iwana Łobojki z byłym sekretarzem Wolnego
Stowarzyszenia, opiekunem jego archiwum i jednym z najważniejszych funkcjonariuszy loży „Izbrannyj Michaił”, Andriejem Nikitinem. Przypadek? Raczej
wątpliwe.
A zatem Moi zapiski Iwana Łobojki to dzieło osoby społecznie zaangażowanej,
troszczącej się o sprawy państwa i w ten czy inny sposób biorącej udział w realizowanej przez państwo polityce. Bez wątpienia taka linia opowiadania stanowi
świadomy wybór autora. Poza tym większość bohaterów tego opowiadania, np.
Stanisław Bogusz-Siestrzeńcewicz, Bazyli Anastasiewicz, Wasilij Karazin, Nikołaj Grecz, Piotr Keppen, Aleksiej Perowski, Andriej Bucharski, metropolita Eugeniusz i wreszcie Nikołaj Rumiancew, Adam Jerzy Czartoryski czy Nikołaj Nowosilcow – to ludzie należący nie tylko do świata nauki, literatury, ale także do
świata działalności społecznej i polityki. Najprawdopodobniej dlatego właśnie
w tekście tym zupełnie nie odzwierciedla się skomplikowane życie prywatne Łobojki. Nie ma też w nim prawie żadnych opisów codzienności (z wyjątkiem uroczego obrazka z życia salonowego Grodna r. 1816 – zob. rozdz. Grodno, s. 82–83).
W utworze Moi zapiski nie znajdziemy bynajmniej owego człowieka o dobrych
manierach, kontaktowego i szybko nawiązującego przyjaźnie, nie stroniącego od
towarzystwa ładnych kobiet, często zakochującego się (obiektem jego miłości była
legendarna Ludwika Śniadecka), a przecież taki właśnie obraz autora tworzy się
z fragmentów wspomnień jego współczesnych. Obraz „tego innego” Iwana Łobojki wyłania się z następujących zdań pamiętników:
Takie wesołe, swobodne, ożywione przez udział młodych pięknych beztroskich kobiet
życie, spędzane na rozrywkach, na balach, wszystkim nam, Rosjanom, bardzo się podobało
i niechętnie opuszczaliśmy Polskę. Nasi generałowie cały czas szukali pretekstu, żeby przedłużyć swój pobyt w polskich miastach, zwłaszcza w Wilnie. [rozdz. Grodno, s. 83]

Łobojko zatrzymał się w Wilnie wcale nie na krótko: prawie na 20 lat. Zrealizować swojej misji historycznej jednak nie zdołał. Winił o to nie siebie, lecz okoliczności – przecież to los zadecydował o tym, że przyszło mu żyć w kraju, w którym niczego nie można doprowadzić do końca.
Uwagi końcowe
Takie oto spostrzeżenia nasuwają się po przeczytaniu tekstów Joachima Lelewela i Iwana Łobojki wydanych w książce ładnie zatytułowanej: Wilna 1823–1824.
Pieriekriestki pamiati. Oczywiście, badaczy białoruskich i rosyjskich zainteresować
w nich mogą zupełnie inne rzeczy, inne warstwy 136. Częściowo zwrócili już na to
uwagę autorzy artykułów wstępnych – Aleksandr Fieduta i Abram Riejtbłat. Nawiasem mówiąc, teksty te nie są stylistycznie i jakościowo równoważne: dla badacza rosyjskiego najistotniejsze są fakty historyczne (często – archiwalne), nato136
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miast badacz białoruski, mimo zadeklarowanej obiektywności, wyraźnie próbuje
„zaktualizować” publikowany materiał historyczny, czyli wydarzenia pierwszego
ćwierćwiecza XIX wieku powiązać z problemami współczesności. Fieduta pisze:
Społeczeństwo rosyjskie bardzo szybko zapomniało o tym, o czym nie mogły zapomnieć
społeczeństwa byłego państwa litewskiego i polskiego. A z tego powodu z trudem też rozumiało, dlaczego „niewdzięczni” Polacy i Litwini (tak w latach czterdziestych XIX wieku nazywali siebie przodkowie współczesnych Białorusinów) co trzydzieści lat organizowali powstania,
za każdym razem w celu uwolnienia się od „dobrodziejstw” „starszego brata”. Powstanie Andrzeja Tadeusza Bonawentury [! – powinno być „Tadeusza Andrzeja Bonawentury” – R. G.]
Kościuszki, powstania 1830–1831 i 1863–1864 r., sieć konspiracyjna Szymona Konarskiego,
nasilenie się ruchu rewolucyjnego w Polsce na początku XX wieku – to najbardziej jaskrawe
dowody na to, że pragnienie niepodległości cechowało obywateli byłej Rzeczypospolitej. I dla
wyzwolenia swojej Ojczyzny składali w ofierze swoją własną wolność, a czasem też życie. Nie
oznacza to, że walczyli oni pokojowo. Z broni korzystały obie strony. Toczyła się prawdziwa
wojna narodów. Dlatego dzisiaj jest rzeczą pryncypialnie ważną, żeby nie ideologizować historii tej wojny, lecz spróbować popatrzeć na nią bez gniewu i emocji, popatrzeć na nią jak na
przeszłość. Wówczas można będzie uniknąć nowych konfliktów – już nie zbrojnych, lecz
ideologicznych.
Książka, którą przedstawiamy szanownym czytelnikom, mogłaby być zatytułowana tak
samo, jak zamierzał zatytułować swoją broszurę jeden z autorów opublikowanych w książce
tekstów – wielki polski historyk i działacz społeczny Joachim Lelewel – Wojna carska z dziećmi 137. Rozpatrywany w niej jest jeden ogólny węzeł narodów (Rosjan, Polaków, Białorusinów,
Litwinów), którego nie można rozwiązać do dziś. [s. 3–4]

I na końcu tekstu:
Przygotowując tę książkę do druku kierowaliśmy się ważną, jak się wydaje, zasadą, przyjętą w ukazującej się w wydawnictwie rosyjskim „Nowoje litieraturnoje obozrienije” serii
„Okrainy Rossijskoj Impierii”: „Kolektywne lęki egzystencjalne trudno zaliczyć do cech
zdrowej psychiki, ale też nie można uważać za zaletę niezdolność do ich zrozumienia, niezdolność do refleksji nad wagą ich przyczyn. Dotyczy to zwłaszcza narodu, który potrzebuje krytycznego przemyślenia swojej historii, a także swoich stosunków z sąsiadami. W tym kryje się
źródło historyczne kryzysu zrozumienia i zaufania, który jest tak charakterystyczny dla stosunków współczesnej Rosji z jej sąsiadami. Każda strona powinna przejść swoją część drogi, żeby
można było ten kryzys pokonać”. [s. 6]

Autor artykułu nie przeczy, iż wskazanemu tu pojednawczemu celowi (należy
tylko podziwiać, że owa misja pokojowa jest tak zdumiewająco podobna do tej,
którą ogłosił jeden z bohaterów omawianej pracy) służy także struktura książki,
która, jak twierdzi, „wcale nie jest przypadkowa” (s. 5). Rzeczywiście, dla Fieduty to bardzo ważne, iż autorzy publikowanych tu tekstów to „profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego: Polak Joachim Lelewel i Rosjanin Iwan Łobojko – dwaj
intelektualiści, którzy nie tylko nie zarazili się wieloma przesądami narodowymi,
pojawiającymi się w ciągu trwającej przez długie lata konfrontacji między oboma
narodami, ale też czuli do siebie szczerą sympatię” (s. 5).
Każda książka powinna mieć swoją ideę. Z tą myślą, jak dało się wywnioskować z cytatów z artykułu Fieduty, powstawała również prezentowana tu praca.
Niestety, do zestawienia dwóch źródeł historycznych, nawet takich, w których
w gruncie rzeczy omawia się tę samą kwestię (co do tego można jeszcze dyskutować), potrzebna jest szczególna precyzja, maksymalna wnikliwość dotycząca
137
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okoliczności powstania tych tekstów. I to właśnie stanowi najsłabszą stronę książki. Nie mówiąc już o podawaniu źródeł historycznych. Dostrzec można przecież
nie tylko brak oryginału broszury Nowosilcow w Wilnie (jedynie z pewnych aluzji
domyślać się można, że Fieduta opierał się zarówno na pierwszym jej wydaniu,
jak też na wydaniach następnych, nie wskazał jednak, które z nich było podstawowe), ale również brak omówienia wyglądu zewnętrznego rękopisu utworu Moi
zapiski, jego datowania i wreszcie – komentarza językowego. Nie zostały także
podane zasady przytaczania publikowanych tekstów, tzn. źródeł historycznych.
Komentarze historyczne tekstu nie są też równoważne pod względem swojej jakości. W książce nie udało się uniknąć nawet błędów merytorycznych. Wątpliwe,
czy można zgodzić się z twierdzeniem Fieduty zawartym w komentarzu do tekstu
Lelewela, że Stowarzyszenie Filomatów istniało „legalnie” (s. 24, przypis 14).
Myli się również Riejtbłat, który w artykule wprowadzającym do pamiętników
Łobojki pisze, że na początku 1829 r. (!) na Uniwersytecie Wileńskim wciąż jeszcze działały stowarzyszenia filomatów i filaretów (s. 77). Nie wydaje się, żeby
można było twierdzić w sposób kategoryczny, iż stowarzyszenia te (zwłaszcza –
stowarzyszenie filaretów) stawiały sobie za cel wyzwolenie Polski (s. 77; s. 143,
przypis 149). Dużo błędów zawiera też obszerny indeks nazwisk (nawiasem mówiąc, nie obejmuje on wszystkich osób wymienionych w książce). Autorzy indeksu (rozdział Ukazatiel imion) zaliczyli do Stowarzyszenia Filomatów, pod każdym
względem elitarnego, zamkniętego i mającego niewielu członków 138, f i l a r e t ó w:
Jakuba Abramowicza (s. 202), Wincentego Zawadzkiego (s. 212), Stanisława
Makowieckiego (s. 221), Tomasza Masalskiego (s. 222), Stanisława Morawskiego
(s. 223), Antoniego Ptaszyńskiego (s. 229), Kajetana Przeciszewskiego (s. 229).
We wszystkich pracach – zwłaszcza zbiorowych – zdarzają się błędy i nieścisłości i nie można skupiać się tylko na nich (byłoby to nawet nieuczciwe). Wspominano już, że prezentowany tu tom jest dobrze przemyślany, ma swój cel, swoją
ideę (może dyskusyjną). Co więcej, jest to książka, w której po raz pierwszy są
publikowane in extenso słynne pamiętniki Łobojki. Jest to zatem książka, dzięki
której również my, badacze historii Litwy w. XIX, możemy jeszcze raz, jeszcze
głebiej spojrzeć na historię Uniwersytetu Wileńskiego, a także – na historię Wilna
i nawet Litwy. Czy mamy jednak do tego prawo?... Przecież, zgodnie z logiką
i terminologią Aleksandra Fieduty, ówczesne Wilno, jak zresztą i cała gubernia
wileńska, to tylko terytorium zamieszkane przez „Litwinów”, przodków dzisiejszych Białorusinów – o czym badacz pisze w komentarzu do tekstu Lelewela (s. 25,
przypis 16; s. 26, przypis 17). Kolega historyka białoruskiego, Abram Riejtbłat,
nawet ich nie zauważa – Uniwersytet Wileński według niego to po prostu „polski”
uniwersytet, a jego profesorowie to „polscy naukowcy”, reprezentujący „kulturę
polską”: tu, w Wilnie, „w Polsce” (s. 76). Identyczne (mam na myśli artykuł Riejtbłata) podejście, a więc i terminologia, przeważały też w napisanym w latach
sześćdziesiątych XIX w. utworze Iwana Łobojki. Taką mamy historyczną oraz...
historiograficzną rzeczywistość.
Z litewskiego przełożył Maksim Duškin
(Instytut Slawistyki PAN)
138
Nie można jednak zaakceptować stosowanego przez Fiedutę (s. 18) w odniesieniu do Stowarzyszenia Filomatów terminu „kółko [krużok]”.
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Abstract
REDA GRIŠKAITĖ
(Lithuanian Institute of History, Vilnius)

IVAN LOBOIKO IN HISTORY AND HISTORIOGRAPHY
The article discusses a book Vil'na 1823–1824: perekrestki pamyati (Vilnius 1823–1824: At the
Crossroads of Memory) issued in 2008 in Minsk by “Limarius” publishing house with the support
of Polish Institute in Vilnius. The book, prepared by a well known Belarusian literature specialist and
journalist Alexander Feduta, contains two source publications, namely Joachim Lelewel’s 1831
brochure Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 1823/24 (Novosilcov in Vilnius in the 1823/24
schoolyear) translated into Russian, and for the first time published in extenso in the original language
Ivan Loboiko’s manuscript Moi zapiski (My Notes) (1860s), the original of which is treasured at
Russian Literature Institute in Saint-Petersburg. Published here two texts of memoirist’s character,
written at different times, in principle investigate the same problem: the famous case of the Philomaths
and the Philaretes and, partially, liquidation of Vilnius University. Apart from the two basic sources
the book includes a third one, i.e. ten Loboiko’s letters to Lelewel written between 1824–1829,
translated into Russian by Dmitry Matveichik with commentaries by literary specialist Pavel Lavrinec. All source materials are foreworded by Alexander Feduta; Abram Reitblat, a Moscow man of
letters, literary sociologist, historian, bibliographer; and Pavel Lavrinec, a researcher in Russian
literature produced in Lithuania. The three scholars are also authors of commentaries to the publications under discussion.
An attempt has been made in the article to present the significance of those sources from the
point of view of 19th century history, but first and foremost Vilnius University history, and to evaluate
the quality of the sources preparation. Besides, attention has been paid to the figure of Ivan Loboiko
(1786–1861), one of the most controversial activist of that time, a translator, publicist, historian,
Russian philology professor at Vilnius University (and after its closing, other higher education institutions). Loboiko was directly engaged into the discussed events at the university. The author was
interested to which extent the data contained in the newly published memoirist’s text overlap with
those known from other sources, and which image of himself Loboiko creates in the piece. Much
attention is also paid to a historiographic discussion, in which the figure of Loboiko is viewed separately, as presented by Polish, Lithuanian, and Russian scholars.
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ARCHIWALIA BIAŁORUSKIE, LITEWSKIE, ROSYJSKIE I POLSKIE
W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM REDY GRIŠKAITĖ

Badania nad XIX-wiecznym życiem literackim na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa
Litewskiego są prowadzone w czterech krajach – w Polsce, w Rosji, na Litwie i na Białorusi, ponieważ wszędzie tam znajdują się nie spenetrowane jeszcze do końca materiały
archiwalne. Odmienna perspektywa narodowościowa przyczynia się również do odmiennego często spojrzenia na te same teksty, co bez wątpienia jest sytuacją naukową płodną
pod warunkiem, że teksty publikowane w jednym kraju będą czytane i komentowane
w drugim. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku artykułu Redy Griškaitė Iwan
Łobojko w historii i historiografii. Jest on komentarzem i uzupełnieniem opublikowanej
po rosyjsku w Mińsku w r. 2008 (w wydawnictwie „Limarius”) książki Wilna 1823–1824.
Pieriekriestki pamiati (Wilno 1823–1824. Na skrzyżowaniu pamięci). Książka zawiera
dwa teksty historyków literatury – białoruskiego, Aleksandra Fieduty, o wspomnieniach
Joachima Lelewela Nowosilcow w Wilnie, i rosyjskiego, Abrama Riejtbłata, o Iwanie Łobojce. Poza tym Fieduta, Riejtbłat i wileński uczony Paweł Ławriniec opracowali i skomentowali w książce teksty źródłowe. Po części są one przetłumaczone z polskiego – jak
wspomniana rozprawka Lelewela i listy Łobojki do Lelewela; ponadto został tu opublikowany na podstawie rosyjskiego autografu pamiętnik Łobojki. W  przypisach do tekstu
głównego Riejtbłat zamieścił również, pochodzący z wcześniejszej wersji pamiętnika,
autoprzekład znanego tylko pośrednio listu Łobojki do Adama Mickiewicza z maja 1823 1.
To nie pierwsza książka sięgająca po materiały źródłowe ważna także dla polskich
historyków literatury. Kilkanaście lat temu Riejtbłat wydrukował donosy Tadeusza Bułharyna wysyłane do III Oddziału Osobistej Kancelarii jego Cesarskiej Mości 2. Po wydaniu
tomu Wilna 1823–1824 Fieduta opublikował – w r. 2009, również w Mińsku, w wydawnictwie „Limarius” – autorską książkę Piśma proszedszego wriemieni. Matieriały k istorii
litieratury i litieraturnogo byta Rossijskoj impierii (Listy minionego czasu. Materiały do
historii literatury i życia literackiego imperium rosyjskiego), zawierającą m.in. listy Mikołaja Malinowskiego do Joachima Lelewela (publikację poprzedził ogłoszony w tomie 7
pisma „Philologica” á2001–2002ñ artykuł Mickiewicz, Boratynskij, Gribojedow w pieriepiskie M. Malinowskogo i I. Lelewiela áMickiewicz, Boratyński, Gribojedow w korespondencji M. Malinowskiego i J. Lelewelañ) i rozprawę o tłumaczeniu Trzech Budrysów 3.
Ostatnio ukazał się kolejny tom przygotowany przez tego badacza: Polaki w Pietierburgie
1
Piszę o tym w artykule Kłopoty z Iwanem Łobojką (w zb.: Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej. Red. J. Brzozowski, M. Skrzypczak,
M. Stanisz. Warszawa 2012). Pełny tekst Pamiętnika I. N. Ł o b o j k i w opracowaniu A. R i e j tb ł a t a ukazał się już w oficynie wydawniczej Nowoje Litieraturnoje Obozrienije.
2
Widok Figlarin. Piśma i agienturnyje zapisi F. W. Bułgarina w III otdielenije. Izd. podgot.
A. I. R i e j t b ł a t. Moskwa 1998. Omówienie książki opublikował S. K ę d z i e r s k i (Listy Bułharyna, czyli rzecz o donosach. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” R. 14
á2008ñ).
3
	Recenzja książki, napisana przez A. I. R i e j t b ł a t a, ukazała się w piśmie „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” (2010, nr 5).
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w pierwoj połowinie XIX wieka 4 (Polacy w Petersburgu w pierwszej połowie XIX wieku).
Tłumaczone na rosyjski wspomnienia i listy były już po części publikowane po polsku,
nowością jednak są tu komentarze i indeksy, będące zwykle rozwiniętymi biogramami,
w których wydawcy zamieszczają dużo informacji pochodzących z archiwalnych źródeł.
Podstawowy problem polega jednak na tym, że są to książki w Polsce w zasadzie niedostępne w zbiorach publicznych. Tym większą wagę może mieć drukowanie przekładów
publikacji znaczących i odwołujących się do źródeł, z których polscy badacze dotychczas
nie korzystali.
4
Polaki w Pietierburgie w pierwoj połowinie XIX wieka. Sost., priedisł., podgot. tieksta wospominanij O. A. P r ż e c ł a w s k i j. Kommient. A. I. F i e d u t a. Pier. wospominanij S. Morawskogo, T. Bobrowskogo i A.-G. Kirkora s polsk. Ju. W. C z a j n i k o w. Moskwa 2010.
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„NIEWIDOCZNY” AUTOGRAF ADAMA MICKIEWICZA
Z DWUWIERSZEM „[JAK DRZEWO PRZED WYDANIEM OWOCU...]”
I TZW. „NOTĄ DO FRANCUZÓW”
„Niewidocznym” autografem nazywam dobrze zachowany rękopis Adama
Mickiewicza z dwoma tekstami charakteryzującymi się starannym, jednorodnym
duktem pisma, z niewielką liczbą skreśleń i poprawek: z wierszem [Jak drzewo
przed wydaniem owocu...] oraz z tzw. Notą do Francuzów, w języku francuskim,
rozpoczynającą się od słów: „Dans l’homme de Dieu est deposée l’idée de Napoleon [...]”.
Autograf składający się z dwu kart arkusika (ze śladami złożenia na krzyż) przechowywany jest w Muz. Mick. Par. jako rkp. 84. Papier formatu 20,8 × 13,5, bez znaków wodnych,
jest tak cienki, że przebija atrament z zapisu na drugiej stronie; na pierwszej karcie w lewym
górnym rogu ma wyciśnięty znak firmowy z koroną i z napisem: „Germain en Laye-Dupré”
[...] 1.

Jest to autograf dwóch tekstów: na górze pierwszej strony karty znajduje się
dwuwiersz:
Jak drzewo przed wydaniem owocu w zarodek,
Tak całe życie zbiera się w pierś, w sam jej środek 2.

Pod dwuwierszem umieszczony został wspomniany już tekst w języku francuskim. Rękopis, oznaczony w Bibliotece Polskiej w Paryżu numerem 84, nazywam
„niewidocznym”, ponieważ o ile dwuwiersz [Jak drzewo...] jest znany, o tyle tzw.
Nota do Francuzów nie była publikowana w ważnych edycjach Adama Mickiewicza, tzn. w wydaniach Sejmowym, Narodowym, Jubileuszowym i Rocznicowym,
nie wspomina się o tym autografie (o Nocie do Francuzów, ale także o dwuwierszu
1
Uwagi edytorskie o poszczególnych wierszach. W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 2: 1830–1855. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Red. naukowa Z. Stefanowska,
M. Kalinowska. Wrocław 1998, s. 217. W tym wydaniu znajduje się podobizna całego autografu,
głównie ze względu na to, że jest on źródłem wiersza. Historii edytorskiej utworu poświęcone są –
w innym wydaniu – obszerne komentarze krytyczne Cz. Z g o r z e l s k i e g o (Uwagi edytorskie
i odmiany tekstu. W: A. M i c k i e w i c z, Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. T. 1, cz. 3: Wiersze
1829–1855. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Wrocław 1981, s. 379–380).
2
A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1: Wiersze. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i.
Warszawa 1993, s. 404. Opis autografu i redakcje zob. Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach
autografów, s. 151, 217.
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[Jak drzewo...]) w Kronice życia i twórczości Mickiewicza 3. O Nocie nie wzmiankuje też Aleksander Semkowicz w Bibliografii utworów Adama Mickiewicza 4.
Powstaje pytanie, dlaczego? Przede wszystkim – uznaje się (raczej mylnie, do tego
zagadnienia powrócę), że jest to Mickiewiczowskie tłumaczenie tekstu Towiańskiego. Fakt ten nie stanowi przekonującego argumentu – przecież w edycjach
dzieł Mickiewicza drukowane są tłumaczenia jego autorstwa, a także różne relacje
pośrednie; skoro zachował się rękopis z owym wierszem i Notą, był to wystarczający powód, aby autograf publikować. Ze względu na ten utwór (i objaśnienia)
umieścił go Czesław Zgorzelski (wraz z redaktorami wydania: Zofią Stefanowską
i Marią Kalinowską) w Wierszach Adama Mickiewicza w podobiznach autografów.
Celem publikacji rękopisu w tym wydaniu było opracowanie edytorskie utworu
[Jak drzewo...], dlatego, być może, nie znalazły się tam informacje szczegółowe,
a więc „rewizja” ustaleń na temat tekstu francuskiego.
Mickiewicz wpisał dwuwiersz bez tytułu bezpośrednio nad tekstem francuskim prozą
zwanym Notą do Francuzów o Napoleonie, Towiańskim i o Francji, opublikowaną później
przez Władysława Mickiewicza we Współudziale Adama Mickiewicza w Sprawie Andrzeja
Towiańskiego. Listy i przemówienia, Paryż 1877, II 14–15 5.

Należy upomnieć się nie tylko o tekst francuski, ale także o rękopis Mickiewicza jako pewną całość, zwłaszcza że znajduje się na nim dwuwiersz [Jak drzewo...], którego miejsce w edycjach dzieł Mickiewicza było i jest dyskutowane.
Warto podjąć zagadnienie możliwości publikacji autografu w całości oraz uznać
przekład Mickiewicza za autorski. Argumentów przemawiających za takimi decyzjami edytorskimi jest sporo: teksty znajdują się na tej samej karcie, napisane są
tym samym duktem pisma, najprawdopodobniej w tym samym okresie, jeden pod
drugim. Jak wynika z analizy autografu, oba teksty powstały jednocześnie, dwuwiersz mógł zostać napisany przed Notą do Francuzów, równolegle z nią lub po
jej ukończeniu. Czy zatem można teksty te dowolnie publikować i umieszczać
w różnych miejscach (w różnych tomach edycji), tak jak dzieje się to np. z dwuwierszem [Jak drzewo...]? Nota nie była publikowana w kolejnych wydaniach
dzieł Mickiewicza, a jest znacząca chociażby ze względu na miejsce zapisu wiersza (nawet w usystematyzowanych pod względem genologicznym poszczególnych
tomach edycji należy uwzględnić jej istnienie, np. w tomie z pismami towianistycznymi). Oba teksty łączy „uporządkowany” przez samego autora manuskrypt,
Z. M a k o w i e c k a, Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 – maj 1844. Warszawa 1968. Kronika życia i twórczości Mickiewicza. [T. 6].
Fakty odnotowane przez M a k o w i e c k ą (ibidem, s. 483):
„4 ... 20 lipca 1843.
Paryż. Mickiewicz przekłada na francuski notę Towiańskiego do Francuzów”.
Zatem autograf Mickiewicza, opublikowany w książce Współudział Adama Mickiewicza w Sprawie Andrzeja Towiańskiego. Listy i przemówienia (t. 2. Paryż 1877, s. 14–15), uznano za przekład
noty Towiańskiego:
„4 VII tekst nadszedł do Paryża. 16 VII Mickiewicz, wybierając się do Brukseli, obiecał zostawić go Kołu w brzmieniu francuskim (Wyd. Sejm., XI 186 przyp. 1). Wyjazd Mickiewicza nastąpił
20 VII »o południu«. Można przypuszczać, że tłumaczenie było przed tym dniem gotowe” (M a k ow i e c k a, loc. cit.).
4
A. S e m k o w i c z, Bibliografia utworów Adama Mickiewicza (do roku 1855). Warszawa
1958.
5
Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów, s. 217.
3
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a także czynność pisania, szerzej: proces twórczy, pewnego rodzaju spójność –
zrodziły się one z określonego stanu mentalnego, kondycji intelektualnej, psychicznej i duchowej. Trudno to nazwać i określić słowami, chodziłoby tu raczej o intuicję edytorską. Oba teksty są przecież różnorodne, napisane w dwóch językach (po
polsku i po francusku – tłumaczenie), w odmiennych stylach, ale nie chodzi w tym
miejscu o dowodzenie, że stanowią ideową czy myślową jedność, byłoby to dużym
uproszczeniem zagadnienia. Rękopis odsłania znaczące sąsiedztwo tych dwóch
tekstów, a przede wszystkim tajniki procesu twórczego, który ma charakter wielowymiarowy i symultaniczny 6.
Miejsce zapisania przez Mickiewicza dwuwiersza [Jak drzewo...] w autografie zdaje się rozstrzygać ważną kwestię edytorską, a mianowicie, że nie przynależy on do Zdań i uwag. Był publikowany, co zainicjował Stanisław Pigoń, jako
późny dystych realizujący „projekt” Zdań i uwag, nie ogłoszonych przez Mickiewicza za życia. Forma dystychiczna nie wydaje się wystarczającym argumentem
za tym, że jest to zdanie-uwaga, oprócz tego tekst nie ma konstrukcji charakterystycznej dla aforyzmu, jest to raczej rodzaj poetyckiego porównania, wyrażającego bardzo osobiste doświadczenie wewnętrznego stanu czy odczucia 7.
Nota do Francuzów ma interesującą historię edytorską. Po raz pierwszy opublikował ją Władysław Mickiewicz w Paryżu w r. 1877, w tomie 2 Współudziału
Adama Mickiewicza w Sprawie Andrzeja Towiańskiego. W wydaniu tym zachowano wierność oryginałowi, ponieważ, po pierwsze, nie nadano tekstowi żadnego
tytułu, natomiast w spisie treści znalazła się jedynie informacja o charakterze tytułowym, odpowiadająca tematyce Noty: *** O Napoleonie I. Tekst został opublikowany wraz z wyjaśnieniem, że pochodzi „z autografu Adama Mickiewicza”,
podkreślono brak daty („b. d.”), z sugestią: „1846?” We Współudziale [...] nie ma
tłumaczenia na język polski.
Powodem tego, że autograf stał się „niewidoczny” dla redaktorów edycji dzieł
Mickiewicza, jest pomyłka edytorska, która pojawiła się – jeśli chodzi o edycje
– po raz pierwszy w Wydaniu Sejmowym (t. 11: Przemówienia) 8 powielana w kolejnych wydaniach. Wcześniej zaś, jako pierwszy popełnił błąd – co ustaliła Maria
Prussak 9 – Leon Płoszewski w studium pt. Przyczynki Mickiewiczowskie:
Autograf Mickiewicza o Napoleonie i Francji z (1846? r.) (W. II, 14–15; L áReiterñ III,
5–7) jest tylko przeróbką pisma Towiańskiego, ogłoszonego w tekście polskim (W. II, 21–2)

Zgodnie z moimi ustaleniami cały rękopis nr 84 z Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu
zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku i opracowywanej przez J. P i e t r z a k - T h é b a u l t (oraz zespół badaczy) książce zawierającej krótkie francuskie teksty A. M i c k i ew i c z a.
7
Historię edytorską dwuwiersza podaje Z g o r z e l s k i (op. cit., s. 379–380). Przytacza ją
także J. B r z o z o w s k i („Jak drzewo przed wydaniem owocu...” W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1998).
8
Zob. S. P i g o ń, komentarze. W: A. M i c k i e w i c z, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe.
T. 11: Przemówienia. Warszawa 1933, s. 186–187, przypis 1. Zob. odwołanie do tego wydania:
M a k o w i e c k a, loc. cit.
9
W tym miejscu bardzo dziękuję Pani Profesor M a r i i P r u s s a k za zwrócenie mojej
uwagi na ten cytat i za cenne konsultacje merytoryczne, a także za udostępnienie mi listu Ferdynanda Gutta do Mickiewicza, który omawiam dalej, na s. 193–194.
6
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i francuskim (W. II. 300–1), a noszącego w notach Januszkiewicza datę 22 lipca 1843 r. Przeróbka Mickiewicza może oczywiście pochodzić i z lat następnych 10.

Przyczyną „pomijania” autografu w edycji dzieł było mylne uznanie noty za
„przeróbkę” tekstu Towiańskiego (znajdującego się na stronicach 20–22 Współudziału [...]). W taki właśnie sposób objaśnił tę notę Pigoń w publikacji poświęconej autografowi Zdań i uwag (1928):
Dwuwiersz ten dołączony tu został z innego rękopisu. Mieści się on u góry na 1 stronie
arkusika, którego str. 1, 2 i część 3 zapisane są ręką Mickiewicza tekstem francuskim: „Dans
l’homme de Dieu...” (zob. Współudział II 14). Tekst ten, podany we Wsp. z datą 1846, pochodzi
zapewne z r. 1843 i powstał prawdopodobnie jako Idea (w rkp. rapp. nosi ona tytuł: Idée Napoléonienne communiquée par la frère A. M.) przeznaczona dla Koła francuskiego, opracowana
przez Mickiewicza na podstawie listu A. Towiańskiego (Wsp. II 20 i n.), pisanego – jak wiemy
skądinąd – dn. 22 lipca 1843 r. Zatem lipiec lub sierpień 1843 r. będzie prawdopodobną datą
powyższego Zdania 11.

W tomie 11 Wydania Sejmowego, na stronicach 186–187 znajduje się przypis 1, na który powołała się w Kronice życia i twórczości Mickiewicza Zofia Makowiecka. Przypis ten został sporządzony do Przemówienia w Kole z 16 VII 1843
(przemówienie pożegnalne Mickiewicza przed wyjazdem do Brukseli). Słowa
padły na „zebraniu u Adama, wyjeżdżającego widzieć się z Mistrzem” 12. W tym
przemówieniu Mickiewicz zapowiadał:
Stykajcie się z Francuzami zawsze w tymże duchu i w tej idei; dam kilka słów o tym po
francusku 13.

W przypisie 1 w Wydaniu Sejmowym Dzieł wszystkich, na który powołuje się
Kronika, znalazło się wyjaśnienie:
Mowa zapewne o odezwie do Francuzów, napisanej przez Towiańskiego, a przetłumaczonej na francuski przez Mickiewicza. Tekst polski odezwy (z błędną datą: 1846?) we Współudziale, II 20, francuski (z datą również błędną: 1845) tamże, II 300, § 10. Za r. 1843 mówią
kopie (jedna z nich w arch. rapp. ma datę: 3 VII 1843; inna: 22 VII 1843, przy innej jeszcze
zaznaczył L. Turowski, że była dana przed wyjazdem Towiańskiego do Rzymu po to, by ją
komunikować br. Francuzom „bez zmieniania, bez objaśniania, bez dodatku”, zob. Smolikowski, IV 88) tudzież listy do Mickiewicza: od F. Gutta z dn. 19 VI 1843 (rkp., przy nim był doL. P ł o s z e w s k i, Przyczynki Mickiewiczowskie. Część druga. „Pamiętnik Literacki”
1924/25, rozdz. 3: Poprawki do chronologii listów i przemówień Mickiewicza. Część druga, s. 306.
11
S. P i g o ń, Autograf „Zdań i uwag” A. Mickiewicza. Wilno 1928; komentarz wydawcy na
s. 1–16. Cyt. za: B r z o z o w s k i, op. cit., s. 237. B r z o z o w s k i (ibidem, s. 241) stwierdzał:
„Wiersz znajduje się nad Notą. Mógł go Mickiewicz zapisać wcześniej; chociaż raczej wątpliwe
wydaje się (acz wykluczyć tego nie można), ażeby wydobywał kartkę kiedyś tam zapisaną, by teraz
wykorzystać ją do tłumaczenia. Dalece zaś prawdopodobne jest, że znalazł się na arkusiku właśnie
w okresie pracy nad przekładem, najpewniej przed postawieniem pierwszych słów Noty. Datować
by go zatem wolno – co jak najsłuszniej zrobił Pigoń – na okres tych samych kilkunastu dni, jakie
wyznaczać się zwykło dla przekładu odezwy”. W przypisie do tego fragmentu B r z o z o w s k i
(ibidem, s. 241, przypis 18) dodał: „Wiersz jest na tyle krótki, że mógł go Mickiewicz również zmieścić nad odezwą w trakcie (nie chcąc przerywać aforyzmem tekstu Noty) bądź po zakończeniu nad
nią pracy. Rękopis wydaje się jednak świadczyć, że poeta najpierw zapisał dystych, następnie zaś
– zostawiając pewien odstęp – zaczął pisać Notę”. Brzozowski przyjął ustalenia edytorskie Pigonia
również w sprawie Noty do Francuzów.
12
M i c k i e w i c z, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe, t. 11, s. 185.
13
Ibidem, s. 186.
10

II-2.indd 192

2013-06-17 13:24:45

„NIEWIDOCZNY” AUTOGRAF ADAMA MICKIEWICZA...

193

łączony pierwszy tekst noty) i od Towiańskiego z dn. 1 VII 1843, gdzie wzmianka, że Mickiewicz ma ją tłumaczyć (Współudział, I, 94) 14.

Należy dodać, że do listu Gutta nie był dołączony tekst, który wyszedł spod
ręki Towiańskiego (Gutt mógł przepisać jakieś jego słowa), wyraźne jest natomiast
mylenie w komentarzu przez Pigonia (a potem przez innych komentatorów w późniejszych edycjach dzieł Mickiewicza) dwóch różnych not: ze stronic 14–15 i ze
stronic 20–22 (informuje się o nich zamiennie). W Wydaniu Sejmowym (w przypisie, na który powołuje się Kronika) mowa jest o nocie (powtórzę odwołanie:
Współudział [...], tom 2, s. 20 – tekst polski; s. 300 – francuski). Wydanie Sejmowe odsyła zatem do innej noty, nie tej ze stronic 14–15 (a zatem nie do rękopisu
84, opublikowanego w Wierszach Adama Mickiewicza w podobiznach autografów).
Te lokalizacje są różne i odwołują się do dwóch różnych tekstów francuskich (rkps
84 do noty na s. 14–15 Współudziału [...], Pigoń, a za nim Kronika, do noty na
s. 20–22, tłumaczonej na francuski na s. 300).
Pigoń słusznie wskazał na pierwodruk tzw. Noty do Francuzów, we Współudziale [...], na stronicach 14–15 wydania, mylna jest następna informacja, że Nota
(ze stronic 14–15) jest opracowaniem przez Mickiewicza listu Towiańskiego
(z 22 VII 1843), który znajduje się na stronicach 20–22 Współudziału [...]. Jest to
błędne wskazanie. Na stronicach 20–22 znajduje się list Towiańskiego do Mickiewicza o Napoleonie i Francji, ale nie można uznać tego tekstu za podstawę dokonanego przez Mickiewicza tłumaczenia francuskiego ze stronic 14–15, rozpoczynającego się od słów: „Dans l’homme de Dieu est deposée l’idée de Napoleon [...]”.
To nie są te same zdania, choć niektóre formuły, ogólnie „duch tekstu”, wydają się
podobne. List Towiańskiego (s. 20–22) został przetłumaczony na język francuski
(s. 300), trudno jednak powiedzieć przez kogo, ponieważ Władysław Mickiewicz
nie umieścił takich informacji w swojej publikacji.
W tomie 13 Wydania Rocznicowego Dzieł Mickiewicza jest (w odniesieniu
do Przemówienia w Kole z 16 VII 1843) podobne wytłumaczenie jak Pigonia
w Wydaniu Sejmowym:
Na początku lipca Mickiewicz otrzymał od Towiańskiego notę dla Francuzów, którą miał
przetłumaczyć na fr.; teksty noty pol. i fr., z błędnymi datami rocznymi we Współudziale II,
20–22, 300 § 10) 15.

Objaśnienia Płoszewskiego w artykule, później Pigonia zaważyły na edycji
tzw. Noty.
Not w duchu towianistycznym zachowało się, co należy podkreślić, sporo,
łączy je podobieństwo stylu i sformułowań (kalki językowe). Można zatem mówić
o podobieństwie omawianego tekstu do wielu not pisanych i wygłaszanych przez
Towiańskiego, ale nie o przekładzie. Tzw. Notę do Francuzów czy – używając
tytułu ze Współudziału [...] – O Napoleonie można uznać za tłumaczenie, lecz nie
listu Towiańskiego, tylko listu Ferdynanda Gutta do Adama Mickiewicza, z 19 VI
1843 16, który został przywołany w komentarzu Pigonia przy okazji noty ze stronic
Ibidem, s. 186–187.
M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Rocznicowe, t. 13 (Oprac. Z. T r o j a n o w i c z o w a. Wyd. 2.
Warszawa 2001): Pisma towianistyczne. – Przemówienia. – Szkice filozoficzne, s. 562.
16
List F. G u t t a, dotychczas nie publikowany, ma się znaleźć w przygotowywanych właśnie
14
15
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20–22 17. Gutt powoływał się na słowa Mistrza, ale do listu nie był dołączony rękopis Towiańskiego. Mickiewicz przekładał to, co zapisał Gutt, a ten w zasadzie
relacjonował, być może streszczał przebieg rozmowy z Towiańskim lub korzystał
z innego źródła.
Tekst francuski Mickiewicza należy uznać za tłumaczenie listu Gutta (nie
Towiańskiego), ale tłumaczenie autorskie. Gutt zamieścił w liście następujące
wyjaśnienie:
Wezwałeś mnie do wypracowania idei do Tilly. Mówiłem z Mistrzem i przesyłam ci, com
od niego miał podaną ideę, radził, abyś tę ideę ś m i a ł o i b e z w z g l ę d n i e s z e r z y ł.
Nie tylko się więc ona do Tilly, ale na całą Francją rozejść musi. Wiele leży na tym, aby bracia
tą ideą przejęli się i z niej działali. Poczujecie, komu i jaką drogą udzielać ją będziecie. W Nim
(w Mężu Bożym) złożona idea Napoleona, którą N[apoleon] poniósł z sobą do grobu bez rozwinięcia za życia – teraz dał ją poznać człowiekowi – a nie ma, kto by ją znał w pełności. Ta
idea idzie ze Słowa Bożego. Służy do rozszerzania w części tylko przyjętego Słowa, a przez
urzędnika Słowa przyniesiona była.
Światłem tej idei – w tonie z nieba, przez N[apoleon]a w części tylko ukazanym, Francuzi mają żyć i tą drogą dojść rychło na ten stopień wysokości zew[nętrznej] i wew[nętrznej], do
szczęścia zewnętrznego i wewnętrznego, do życia ducha wielkiego narodu, po przebytej śmierci, co im niebo przeznaczyło.
Francuzi te dary mają od niego (od A[ndrze]ja) przyjąć, a on otrzymał rozkaz z wyżej
i słowy swymi i czynem swym te dary wielkiemu narodowi na życie narodu podać. A to wtenczas uczyni, kiedy Francuzi zrobią drgnięcie ducha swego dla Boga, drgnięcie czci i wdzięczności za wielką myśl Bożą na tym narodzie położoną – po tym drgnięciu, po ofiarze koniecznej
dla Boga, po obudzeniu wielkiego ducha, tłumionego dotąd przez wroga, On stanie i własność
najdroższą narodu, jaka była od stworzenia świata, właścicielowi odda 18.

Mickiewicz w tłumaczeniu francuskim o Towiańskim (czy choćby o „A.”, tzn.
Andrzeju) nie mówi wprost (nie pojawia się nigdzie jego imię lub nazwisko), a to
pominięcie jest znaczące i pochodzi od Mickiewicza, może być zatem interpretacyjnie ważne.
Pigoń odwoływał się jeszcze do wydania lwowskiego Dzieł wszystkich Mickiewicza z lat 1911–1913, w którym znalazł się tekst tzw. Noty (ze s. 14–15 Współudziału [...]). Marian Reiter opublikował tam, w tomie 12 (Listy i przemówienia),
francuską wersję, [O Napoleonie], jako tekst Mickiewicza, z uwagą: „b. d. 1846?”,
i z tłumaczeniem na język polski (być może, własnym – brak na ten temat informacji).
Dla rozstrzygnięć edytorskich odnoszących się do utworu [Jak drzewo...]
rękopis jest znaczący, ponieważ wydrukowanie tego dwuwiersza w określonym
miejscu wydania dzieł poety było dla edytorów decyzją wiążącą interpretacyjnie.
Publikowano go (zwykle) w dwojaki sposób – 1) propozycja Stanisława Pigonia:
do druku w wydawnictwie „Czytelnik” Listach do Adama Mickiewicza, opracowanych przez
M. D e r n a ł o w i c z, E. J a w o r s k ą, J. K a r p i ń s k ą, W. K o r d a c z u k, pod ogólną redakcją
E. Jaworskiej i M. Prussak (listy Gutta w opracowaniu J. K a r p i ń s k i e j).
17
Zob. M i c k i e w i c z, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe, t. 11, s. 186–187.
18
F. G u t t, list do A. Mickiewicza, z 19 VI 1843, z Brukseli. Zob. J. K a r p i ń s k a, przypis 11 do listu „W Tilly-sur-Seulles był ośrodek zwolenników Pierre Michel Vintrasa. – Mickiewicz
w liście swoim wkładał na Gutta »obowiązek pomyślić i wypracować pomocnicze idee do tego
poselstwa [...]. Cel posłania: wznieci[ć] ogień, ton dać poznać i ułatwić Francuzom poznanie Andrzeja«”.
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w obrębie Zdań i uwag jako dystych nie opublikowany przez Mickiewicza (w drugiej części Zdań i uwag, z numerem 41 – ostatnim 19); 2) propozycja Wacława
Borowego: w „ciągu” lirycznym (jak to roboczo określam), a więc za lirykami
lozańskimi oraz lirykami, które powstały w Saint-Germain w r. 1842 ([Wsłuchać
się w szum wód głuchy...], Drzewo) 20. Według mnie słuszna jest ta druga propozycja. W sprawie swego rodzaju sporu edytorskiego, dotyczącego miejsca publikacji dwuwiersza [Jak drzewo...] wypowiedział się Juliusz Kleiner, zwolennik
opcji pierwszej, udokumentowanej rozstrzygnięciami edytorskimi Pigonia. Jednak
różnice w decyzjach dwóch edytorów: Pigonia i Borowego, nie miały charakteru tekstologicznego, ale był to spór „hermeneutyczny”, odnoszący się do sztuki
interpretacji 21.
Decyzja Pigonia, aby włączyć wiersz [Jak drzewo...] do drugiej części Zdań
i uwag, była interpretacyjnie i edytorsko odważna, ponieważ autograf broni autonomii utworu. Ta decyzja spowodowała, że na temat wiersza nie ma informacji
w Kronice życia i twórczości Mickiewicza, również jego rękopis „umknął” adnotacjom w Kronice.
Wiersz charakteryzuje się „szybkim” pismem, ma postać notatki lirycznej
(lirycznego „westchnienia”). Współistnienie obok siebie dwu tak różnych tekstów,
powstałych w tym samym czasie, wytwarza jakiś rodzaj wewnętrznego napięcia.
Można by powiedzieć, że dwuwiersz jest wypełnieniem towianistycznego nakazu
zapisywania duchowych przeżyć, a więc swego rodzaju aktem strzelistym – zgodnie z ideą towianistyczną i z tym, co mówił Mickiewicz (relacja pośrednia: Notaty z tego, co brat Adam mówił):
Pismo jest to dar Boży, łaska, ułatwienie człowiekowi, aby mógł utrwalić i zachować
wzruszenia ducha, prawdy dane mu w chwilach czucia. Ten jest właściwie cel pisma; nie na to
dane, aby ludzie byli pisarzami 22.
19
A. M i c k i e w i c z, Poezje. Wyd. przygot. S. P i g o ń. Lwów 1929, s. 454. Wcześniej
dwuwiersz włączony został do publikacji S. P i g o n i a Autograf „Zdań i uwag” A. Mickiewicza
(Wilno 1928, s. 38).
20
A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 1: Wiersze. Oprac. W. B o r o w y, L. P ł os z e w s k i. Warszawa 1949.
21
Zob. J. K l e i n e r, Wydanie Narodowe „Dzieł” Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” R. 39,
1950, s. 297–298:
„Może ktoś żal uczuje, że zbiór Zdań i uwag w myśl zasad przyjętych podzielił się na trzy
części. Otóż skoro Mickiewicz mając w tece szereg niedrukowanych aforyzmów, nie dołączył ich
ani w r. 1838, ani w r. 1844, wyodrębnione być powinny Zdania ogłoszone przez poetę; warto przy
tym uprzytomnić, że jako towiańczyk wrócił on jeszcze do dwuwierszy filozoficzno-religijnych i że
wtedy powstało ich pięć, które otrzymały teraz nazwę Nowych zdań i uwag. Zdaje się jednak, że do
tych pięciu należałoby dołączyć dwuwiersz, który prof. Pigoń wydrukował jako ostatni epigramat
Zdań i uwag, a prof. Borowy osobno jako wiersz najpóźniejszy w dziale utworów ogłoszonych po
śmierci poety.
[...].
Nie znajduje się on wprawdzie w autografie Zdań i uwag, lecz pochodzi z tego samego okresu
co Zdania wspomniane i jest aforyzmem tego samego typu”.
Z g o r z e l s k i (op. cit.) dostrzega w owym wierszu ten sam impuls twórczy, z którego nieco
wcześniej wyrosły Słowa Chrystusa i Słowa Panny.
22
M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Rocznicowe, t. 13, s. 11. Warto podkreślić, że w edycjach
znajdują się relacje pośrednie, czyjeś zapiski i notatki na temat poety, natomiast tu mamy zachowany autograf, którego wartości nie da się przecenić.
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Dystych „zachował wzruszenie ducha”, „chwilę czucia”, wydaje się także na
wskroś liryczny 23, intymny, bliżej mu do wiersza-westchnienia [Uciec z duszą na
listek...] ([Uciec z duszą na liście...]) i do wierszy napisanych w Saint-Germain
w 1842 r. ([Wsłuchać się w szum wód głuchy...], Drzewo), które nazywam „polozańskimi” (ze względu na liryczne pokrewieństwo oraz intymność) 24, niż do Zdań
i uwag. Nie tylko znak firmowy papieru, na którym znajduje się autograf tzw. Noty
do Francuzów i liryku [Jak drzewo...], wskazujący na Saint-Germain, oraz ten sam
format papieru, łączą go z dwoma lirykami napisanymi właśnie w Saint-Germain
(bliskość chronologiczna utworów: 1842 i 1843) – Mickiewicz do końca życia był
poetą lirycznym, ale granica postawiona przez niego między tym, co intymne
(kwintesencja liryczności), a tym, co oficjalne, była dlań granicą wyraźną i pielęgnowaną. Świat ineditów epoki kryje w sobie inne oblicze romantyzmu niż to,
jakie tworzą wydane w owej epoce (za zgodą autorów) dzieła literackie. Ten romantyzm ineditów nazywam romantyzmem brulionowym, stanowi on odmienny
(od oficjalnego, stworzonego przez teksty opublikowane) projekt epoki 25.
Napięcie skondensowane w lirycznym wierszu [Jak drzewo...], sprawia, że
staje się on wyrażeniem doświadczenia o charakterze głębokim, doświadczenia
istoty samego siebie, swojej tożsamości. W rękopisie Mickiewicz wziął słowo „tak”
(rozpoczynające drugi wers wiersza) w nawias, jakby chciał je zmienić i tym samym
uniknąć konstrukcji wynikowej poetyckiego zdania (charakterystycznej właśnie dla
Zdań i uwag). Powiedzieć z kolei o tym wierszu, że jest towianistyczny (w duchu
towianistycznym) 26, to jakby zakwestionować jego status liryczny, a przecież wcale tak być nie musi. Dlaczego zatem tak się dzieje? Zdaje się, że to kolejne efekty
(konsekwencje) lektury Mickiewicza w porządku poszczególnych tomów edycji
i określonych w sposób liniowy cezur w jego życiu i twórczości. Dwuwiersz [Jak
drzewo...] jest lirykiem osobistym poety, nawet jeśli zostanie odczytany w kontekście towianistycznym. Ton towianistyczny poety (realizowany w różnych wypowiedziach) ma również swój wymiar liryczny, a może lepiej powiedzieć: improwizacyjny, chociażby ze względu na napięcie duchowe, stan natchnienia, a także
retoryczność tzw. pism towianistycznych Mickiewicza. Jeśli nawet jest to zbyt
odważna teza, to w praktyce lektury chyba lepiej nie rozwarstwiać tego, co się
nawzajem oświetla.
23
O liryzm wiersza upomniał się J. B r z o z o w s k i ([Jak drzewo przed wydaniem owocu...].
W: Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. Kraków
2002).
24
O lirykach, które nazywam „polozańskimi”, mówiłam na konferencji pt. Liryczność jako
przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, zorganizowanej przez B. K u c z e r ę - C h ac h u l s k ą (wraz z zespołem badaczy), w ramach cyklu Colloquia romantyczne, na Wydziale Nauk
Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (materiały w druku).
25
Na temat kategorii romantyzmu brulionowego pisałam m.in. w artykułach: „Pamiętnik”
Juliusza Słowackiego. Projekt lektury brulionowej. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1/2;
Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza „Bóg mi odmówił tej anielskiej
miary”. „Colloquia Litteraria” 2012, nr 2.
26
Można w tym miejscu zacytować myśl z przemówienia A. M i c k i e w i c z a w Kole z 3 IV
1847, która przypomina liryczne sformułowania z wiersza [Jak drzewo...]: „Przeznaczenie człowieka jest: wydobywać swoje zarody na światło i nie dać odpadać im w ciemność” (A. M i c k i e w i c z,
O życiu duchowym. Z pism, przemówień i listów zebrał S. P i g o ń. Poznań 1922, s. 32).
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Docelowo na kartach omawianego autografu nr 84 miało się znaleźć tłumaczenie (wykonanie konkretnej pracy, zadania), lecz znalazł się tam również liryk.
Czy tłumaczenie, treść noty, list od Gutta, mogły wpłynąć na wiersz? Prawdopodobnie tak, ale nie w jakiś prosty, bezpośredni sposób. Człowiek „zewnętrzny”
i „wewnętrzny” z idei towianistycznej, z listu Gutta, z tłumaczenia tego tekstu
przez Mickiewicza – to inny rodzaj „uporządkowania” sensu niż „wewnętrzność”
lirycznie wyrażona w wierszu. Wydaje się, że jest to zapis jakiegoś momentu,
osobistego doświadczenia, jedynie zasygnalizowanego lirycznie, skryty autor zachował jego niewyrażalny w języku poetyckim sens. Może dlatego liryk jest
przejmujący, introwertyczny.
Pozostaje jeszcze pytanie, ważne dla przedstawionego tu „brulionowego”
modelu lektury, a mianowicie: w jaki sposób ten wiersz wpływa na lekturę notaty
[O Napoleonie]? Czyni ją chyba w jakimś sensie nieoficjalną (tzn. raczej nie przeznaczoną w takiej postaci: zapisu na kartce papieru, dla innych osób) i – o czym
już wspominałam – niekoniecznie jest notatą o Towiańskim (nie pada nazwisko
Towiańskiego) i o jego misji wśród Francuzów.
Autograf Mickiewicza staje się dla interpretatora w całości tekstem głównym
(we współistnieniu tekstów polskiego i francuskiego – ze skreśleniami, wprowadzanymi zmianami i innymi jeszcze znakami autograficznymi – których nie uważa się już za kolejne redakcje), staje się zatem tekstem głównym wbrew, a może
dzięki zasadom sztuki edytorskiej.
Historia autografu, który nazywam „niewidocznym”, jest przykładem, że edytor nie podejmuje działań transparentnych. Za wydania dążące do „przezroczystości”
można uznać publikacje podobizn autografów, a więc takie, które mają odsłonić
tekst, w całym jego brulionowym zróżnicowaniu (tu bardzo cenne dokonania
w odniesieniu do twórczości Mickiewicza m.in. Wacława Borowego, Marii Prussak, Zofii Stefanowskiej, Czesława Zgorzelskiego, także innych osób, pracujących
nad wydaniem podobizn autografów i brulionów różnych autorów). Publikację
podobizn autografów wierszy Mickiewicza wyznacza jednak porządek genologiczny, zgodny z koncepcją edycji dzieł, co nie zawsze oddaje całą skomplikowaną
materię brulionu, symultaniczność twórczości, czyli studia nad rozmaitymi tekstami, które w danym czasie powstawały.
Opracowując autografy (czy inne źródła tekstowe), a w następstwie wydanie
dzieł, edytor (zespół edytorski) projektuje lekturę opus magnum (w tym opus
posthumum) poety, jak też pojedynczego tekstu (zapisu). W szerokiej perspektywie
duże edycje dzieł pisarza są syntezą rozumienia w danym czasie jego epoki, w węższej zaś edytor za pomocą komentarza, a także decyzji o miejscu publikacji tekstu
w edycji zajmuje stanowisko interpretacyjne wobec konkretnego utworu literackiego oraz dotychczasowej tradycji w tym zakresie. Tego rodzaju wydania budują
pomost między sztuką interpretacji a sztuką edytorską, której znaczenia dla poszukiwań sensu dzieła literackiego przecenić nie sposób.
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Abstract
EWA SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA
(The Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

“UNSEEN” ADAM MICKIEWICZ’S AUTOGRAPH
WITH THE DISTICH “[LIKE A TREE BEFORE GIVIN FRUIT...]”
AND SO-CALLED “NOTE TO FRENCHMEN”
“Unseen” in this article is referred to an Adam Mickiewicz’s autograph treasured in Polish Library in Paris (manuscript nr. 84) with two texts, namely [Like a tree before giving fruit...] and so-called Note to Frenchmen starting with “Dans l’homme de Dieu est deposée l’idée de Napoleon
[...].” The manuscript was named “unseen” as in spite of a well preserved autograph so-called Note
to Frenchmen was published neither in the significant editions of Mickiewicz’s works nor in considerable sources documenting the poet’s creativity. The texts written on the same piece of paper and at
the same time characterised by a uniform type duct should be published as a whole, and Mickiewicz’s
translation of so-called Note to Frenchmen – the source of which is probably Ferdynand Gutt’s letter
and not Towiański’s letter, as it was established – is to be seen as the author’s one. The autograph
also seems to be decisive about the problem of the genre of the poem [Like a tree before giving
fruit...]. It does not belong to Zdania i uwagi, though in many Mickiewicz’s works edition it was
published within the aforementioned collection (or close to them) as one of the pieces of this cycle
produced later.
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ZDZISŁAW JERZY ADAMCZYK
(Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

JESZCZE RAZ O PRUSIE I ŻEROMSKIM:
CZEGO NIE WYDRUKOWAŁ PIGOŃ
Znajomość Prusa i Żeromskiego oraz wzajemne między nimi relacje były
przedmiotem zainteresowania wielu badaczy i tematem licznych prac 1; opublikowane zostały odnoszące się do tych relacji listy, wspomnienia i inne dokumenty
– a mimo to sporo tutaj jeszcze kwestii niewyjaśnionych czy może nawet zagadkowych. Niejasności otaczają dotąd np. drobny, ale ważny epizod we wzajemnych
stosunkach obu twórców, kiedy to – wiosną 1897 – Żeromski kopiował dla Prusa
jakieś, jak to określał, „stare brednie”, za co Prus wynagrodził go kwotą 5 rubli.
Ponieważ listy Żeromskiego do Prusa nie zachowały się, wiadomo na ten temat
właściwie tylko tyle, ile napisał sam Żeromski w listach do żony, a także Prus
w listach i liścikach do Żeromskiego, z których pewna część – nie wiedzieć dlaczego – nie została dotąd opublikowana.
Listy Żeromskiego do żony z r. 1897 ogłosił (jeszcze w r. 1935) Wacław Borowy. W listach tych Żeromski narzeka na Prusa; w dniu 4 VI skarży się: „Trzy dni
już przepisuję w Bibliotece Zamoyskich stare brednie dla Prusa. Jest tego formalna kupa. Jużem napisał jakieś 18 kartek i jeszcze będzie ze dwa dni pisania po
cztery godziny”; w poniedziałek 7 VI informuje: „W sobotę widziałem się z Prusem.
Ma być dzisiaj u mnie w sprawie tych kopii jego nowel”; około 19 VI donosi żonie,
że Prus „wpakował” mu 5 rubli „za przepisywanie” 2. Wiadomo zatem, iż ŻeromZob. S. P i o ł u n - N o y s z e w s k i, Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość. Warszawa 1928, s. 175–179, 186–187, 327–334. – Z. J. A d a m c z y k, Jak to było z Prusem i Żeromskim.
„Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny” (Kielce) 1964, nr 219. – K. J a b ł o ń s k a, Czy tylko mity
i legendy. Jw., nr 224. – H. M a r k i e w i c z, Żeromski i Prus. Gawęda historycznoliteracka. W:
W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1977. – Z. J. A d a m c z y k,
Cherchez la femme? Bolesław Prus w listach (czyli w życiu) Stefana Żeromskiego. W zb.: Prus i inni.
Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003.
– S. K a r p o w i c z - S ł o w i k o w s k a, Czy był epistolarny dwugłos? Fakty i mity o korespondencji Żeromskiego i Prusa. W zb.: Światy Stefana Żeromskiego. Studia. Red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak. Warszawa 2005; tam również najdokładniej omówiona literatura przedmiotu. Ostatnia praca
na ten temat to wygłoszony w czerwcu 2011 w Białymstoku na konferencji Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język referat S. K a r p o w i c z - S ł o w i k o w s k i e j
„Szorstka przyjaźń”. Żeromski w oczach Prusa.
2
W. B o r o w y, Listy Stefana Żeromskiego z lat 1896–1897. „Ruch Literacki” 1935, nr 7/8,
s. 195–198.
1
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ski przepisywał jakieś nowele Prusa; nie wiadomo, jakie nowele – i dlaczego to
robił.
Listy Prusa do Żeromskiego i jego żony ujrzały światło dzienne w ćwierć
wieku później. W roku 1959, w opracowaniu Krystyny Tokarzówny, wydany został
tom zbierający wszystkie zachowane listy autora Lalki, m.in. 35 listów Prusa do
Oktawii Żeromskiej i jeden list adresowany do obojga małżonków Żeromskich;
w tych 36 listach o owym kopiowaniu tekstów Prusa nie wspomina się, prawie
wszystkie bowiem pochodzą sprzed roku 1897 3. W dwa lata po ukazaniu się
książkowej edycji Listów, jako jej uzupełnienie, Pięć listów Bolesława Prusa do
Stefana i Oktawii Żeromskich opublikował w „Ruchu Literackim” Stanisław Pigoń 4,
który w tym czasie zajmował się korespondencją Żeromskiego i z tej racji miał
dostęp do wielkiego archiwum znajdującego się w Konstancinie w posiadaniu Anny
i Moniki Żeromskich 5. Pigoń miał wówczas w rękach cały zespół listów i liścików
Prusa do Żeromskich, zdecydował się jednak ogłosić z niego tylko 5 listów – 3 do
autora Promienia i 2 do jego żony; teksty te – powiedzmy od razu – nie odsłaniają jakichś ważnych, a wcześniej nie znanych zdarzeń ani z życia Prusa, ani z biografii Żeromskiego i jego żony. W jednym z liścików do Oktawii (z r. 1897) Prus
prosił o wynajęcie dla niego w Nałęczowie pokoju na lato i o wysłanie koni na
stację kolejową, w drugim (z r. 1904) donosił o śmierci długoletniej służącej. Do
Żeromskiego w r. 1892 pisał, iż wysyła mu list polecający do profesora Bolesława
Ulanowskiego w Krakowie, w ostatnim dniu grudnia 1903 gratulował mu (na
kartce pocztowej) powrotu do zdrowia i ukończenia Popiołów, a w liściku z 16 III
1897, dość tajemniczo informował, iż „musi jeszcze zatrzymać się parę dni, tym
więcej, że może w redakcji »Kuriera Warszawskiego« znajdzie to, czego mu potrzeba”. Objaśniając ten list Pigoń zanotował: „Żeromski odpisywał podówczas
dla Prusa w Bibliotece Zamoyskich materiały archiwalne”.
Nie opublikował natomiast Pigoń kilku innych drobiazgów ze wspominanego
zespołu, który dziś stanowi własność Biblioteki Narodowej 6. Zespół ten oprócz
5 listów wydrukowanych w „Ruchu Literackim” zawiera:
– maszynopis artykułu Prusa Z powodu siedleckich wypadków, pod koniec
1906 r. ofiarowanego do redagowanej i wydawanej przez Żeromskiego książki Na
nową szkołę, z której dochód miał być przeznaczony na budowę ochronki w Nałęczowie; artykuł ten – z licznymi i rozległymi ręcznymi poprawkami – pierwotnie
miał być kroniką tygodniową, ostatecznie jednak wśród kronik Prusa nie znalazł
się i światło dzienne ujrzał dopiero w książce Na nową szkołę;
– bilet wizytowy Aleksandra Głowackiego (czysty, bez tekstu);
– bilet wizytowy z konwencjonalnymi życzeniami imieninowymi dla Żeromskiego: „Z p. i. 2 IX 1905” 7;
A. G ł o w a c k i (B. P r u s), Listy. Oprac., komentarz, posł. K. T o k a r z ó w n a. Warszawa 1959.
4
S. P i g o ń, Pięć listów Bolesława Prusa do Stefana i Oktawii Żeromskich. „Ruch Literacki”
1961, nr 4/5.
5
Zob. Z. J. A d a m c z y k, Stanisława Pigonia praca nad listami Stefana Żeromskiego. W zb.:
Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci. Red. K. Fiołek. Kraków 2010.
6
Bibl. Narodowa, rkps akc. 17 218, t. 11.
7
Kremowy kartonik 5,2 × 9,3 cm z nadrukiem: „Aleksander Głowacki”; tekst atramentem
czarnym.
3
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– bilet wizytowy, niedatowany, z pozdrowieniami: „Szanownym i Kochanym
Panom: Witkiewiczowi i Żeromskiemu pozdrowienia zasyłam” 8; wymieniony
tutaj (na pierwszym miejscu) pan Witkiewicz to zapewne Jan Witkiewicz (1881–
1958), architekt i działacz społeczny, od r. 1905 związany z Nałęczowem, a wkrótce potem i z rodziną Żeromskich, bo od r. 1908 mąż Henryki Rodkiewiczówny,
córki Oktawii Żeromskiej z pierwszego małżeństwa. W roku 1905 opracował
projekt i nadzorował budowę „chaty” Żeromskiego w Nałęczowie, a później –
nałęczowskiej ochronki; w r. 1906 pomagał Żeromskim przy wydawaniu książki
Na nową szkołę, przypuszczalnie więc bilecik z pozdrowieniami dla Witkiewicza
i Żeromskiego związany był z tą publikacją, a może towarzyszył przekazywanemu
maszynopisowi artykułu Z powodu siedleckich wypadków?
Ponadto znajdują się tutaj dwa autografy wyjaśniające, jakie to „materiały
archiwalne” Żeromski przepisywał dla Prusa. Pierwszy to kartka białego papieru
o wymiarach 10,7 × 14,4 cm, na której znajduje się wykonana czarnym atramentem,
ręką Prusa, następująca notatka:
R o k 1874
Z powiastki Straszna noc przepisać N. 32 (odcinek).
R o k 1876
Miesiąc nektarowy, odcinek 211.
1878
Szkatułka babuni, przepisać całość od N. 239–247.

Drugi autograf to bilet wizytowy, na którym ołówkiem słowa skreślone ręką
Prusa: „Złoty Panie! Straszna noc drukowana nie w 1874, lecz w 1879. Zostaję
z szacunkiem Gł.” 9
Z ostatnich dwóch dokumentów wynika, iż Żeromski kopiował dla Prusa nie
„materiały archiwalne”, ale fragmenty jego opowiadań zamieszczanych przed laty
w „Kurierze Warszawskim”; nietrudno zorientować się, że zajęcie to związane było
z przygotowywaną na jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej Prusa 4-tomową edycją
jego Pism, w której miały się znaleźć utwory nowelistyczne i powieściowe wcześniej
publikowane w edycjach książkowych bądź drukowane w czasopismach 10. Autor
musiał wtedy dostarczyć wydawcy albo rękopisy, albo wycinki (z pism lub książek)
z tekstem swych utworów; wiosną 1897 była to sprawa pilna, a w czerwcu arcypilna 11. Prus nie posiadał kompletu wycinków; w połowie marca, jak świadczy jego
liścik do Żeromskiego z 16 III 1897, spodziewał się, że archiwalne numery „Kuriera Warszawskiego” znajdzie w redakcji, ale gdy i w czerwcu nie miał w ręku
wszystkich potrzebnych tekstów, o pomoc zwrócił się do Żeromskiego, który miał
już obiecaną pracę w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej (formalnie został zaangażo8
Kremowy kartonik 5,7 × 9,6 cm z nadrukiem: „Aleksander Głowacki”; tekst atramentem
czarnym.
9
Kremowy kartonik 4,9 × 11,6 cm z nadrukiem: „Aleksander Głowacki”. Liścik niedatowany.
10
B. P r u s (A. G ł o w a c k i), Pisma. Wydanie jubileuszowe. T. 1–4. Warszawa 1897.
11
Rosyjska cenzura w Warszawie wydała zezwolenia na druk („dozwoleno cenzuroju”) – oddzielne dla każdego z czterech tomów – w lipcu 1897. Najwcześniejsza data zezwolenia jest na tomie
pierwszym: 8 VII (st. st.), najpóźniejsza na tomie drugim: 29 VII st. st., co odpowiada dacie 10 VIII
w naszym kalendarzu; w tym właśnie tomie, zapewne najpóźniej złożonym w urzędzie cenzury,
znajdują się m.in. przepisywane przez Żeromskiego opowiadania Prusa Szkatułka babuni oraz Straszna noc.
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wany dopiero 27 X 1897), często w Bibliotece przebywał, miał więc do dawnych
numerów „Kuriera” łatwy dostęp.
Na życzenie Prusa Żeromski przepisał wówczas: całe opowiadanie Szkatułka
babuni (8 odcinków), wydrukowane w „Kurierze Warszawskim” w r. 1878, w numerach 239–245 i 247 (od 24 X do 4 XI – z jedną przerwą), pierwszy (z ośmiu)
odcinek opowiadania Miesiąc nektarowy, który ukazał się w numerze 211 „Kuriera Warszawskiego” z 26 IX 1876, jeden odcinek opowiadania Straszna noc, drukowanego w „Kurierze” w r. 1879 w numerach 47–52 (od 27 II do 6 III); nie
wiadomo, który to był odcinek, gdyż notatka Prusa odsyłająca do numeru 32 jest
błędna (w tej sprawie kopista uzyskał pewnie od autora jakieś wyjaśnienie ustne).
Takie to były owe przepisywane przez Żeromskiego „materiały archiwalne”.
Ta informacja wymaga komentarza.
Prośbę Prusa o przepisanie (i to pilne!) kilkudziesięciu stronic tekstu Żeromski
mógł traktować jako prośbę o przysługę, którą należy wyświadczyć wybitnemu
twórcy, znajomemu z Nałęczowa i z kontaktów towarzyskich w innych miejscach
i czasach, przyjacielowi żony itd. – taki domysł zdaje się uprawniać zarówno wiedza o jego wcześniejszej znajomości z Prusem, jak i ten fragment listu Żeromskiego do żony, gdzie donosi on, iż Prus „wpakował” mu za przepisywanie 5 rubli.
Określenie to można chyba rozumieć w ten sposób, iż autor Syzyfowych prac
pieniędzy tych nie chciał przyjmować.
Prus – wypada zauważyć – ciągle traktował Żeromskiego z wysoka i protekcjonalnie; cała ta historia z przepisywaniem i zapłatą nie pozostawia w tej kwestii
wątpliwości. A przecież wiosną 1897 Żeromski miał już w literaturze polskiej
niezłą pozycję. Był autorem wydanych wcześniej i przyjętych przez krytykę z wielkim zainteresowaniem dwóch tomów opowiadań; od 24 IV 1897 jego powieść
Promień drukował w odcinku warszawski „Głos”, inna zaś powieść, Syzyfowe
prace, czekała na publikację w krakowskiej „Nowej Reformie” (druk rozpoczął
się 7 VII 1897); w kręgach młodej literatury był już twórcą znanym, podziwianym;
jego nowele zamieszczane w r. 1896 i 1897 w pismach warszawskich przedrukowywane były przez gazety poznańskie i galicyjskie, a także rozpoczynały (od
przekładów w Rosji) karierę międzynarodową. Literackich sukcesów męża pani
Oktawii Prus nie doceniał, protekcjonalny zaś stosunek autora Lalki do Żeromskiego był dlań z pewnością trudny do przełknięcia. A całą historię przepisywania
i otrzymaną od Prusa zapłatę mógł on potraktować jako upokorzenie.
I jeszcze słówko na temat decyzji Pigonia, który, wydając 5 listów Prusa do
Żeromskich, nie poinformował, iż jest to tylko wybór z większego zespołu. W żaden sposób nie sugerował, rzecz jasna, że prezentuje wszystkie zachowane liściki
Prusa do Żeromskich, ale też nigdzie nie zdradził, iż pozostawia kilka nieopublikowanych.
Trudno odgadnąć, dlaczego Pigoń nie ogłosił drukiem całego znajdującego się
w r. 1961 w jego rękach zespołu. Czy zabrakło mu czasu, by wyśledzić, o co mogło chodzić w karteczce z rejestrem utworów do przepisania, wobec czego ograniczył się do przedstawienia listów łatwych w opracowaniu, bo przez nadawcę
datowanych, a także nie wymagających gruntowniejszych objaśnień? Czy np. uznał,
że bilety wizytowe i notatki nie są warte uwagi i nie stanowią dla historyka literatury takiego interesu jak listy obszerniejsze?
Pigoń nie miał, oczywiście, obowiązku publikowania całego zespołu, mógł
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dokonać wyboru, wydrukować tylko część listów. Czy jednak nie powinien był
poinformować o tym wyraźnie? Czy nie taki jest obowiązek wydawcy?
W roku 1969, w 8 lat po ogłoszeniu przez Pigonia Pięciu listów, wydany został
kalendarz życia i twórczości Prusa; jego autorzy, wykorzystując zarówno publikację Pigonia, jak i listy Żeromskiego z 1897 r. wydrukowane przez Borowego,
odnotowali (nawet w dwóch miejscach) także fakt kopiowania przez Żeromskiego
dla Prusa „jakichś tekstów”. Informacja została podana tak:
W celu umożliwienia zarobku Stefanowi Żeromskiemu, nie posiadającemu wówczas
stałego płatnego zajęcia, Prus powierza mu przepisywanie jakichś tekstów w Bibliotece Zamoyskich 12.

Tutaj komentarz nie jest chyba potrzebny.
Abstract
ZDZISŁAW JERZY ADAMCZYK
(Pultusk Academy of Humanities)

ON PRUS AND ŻEROMSKI ONCE AGAIN.
WHAT PIGOŃ DID NOT PUBLISH
The article refers to an episode in the story of Bolesław Prus and Stefan Żeromski’s acquaintance. From Prus’ letters written in 1897 published here it follows what work Żeromski did for him.
12
Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. T o k a r z ó w n a,
S. F i t a. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969, s. 496, 501.
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(Warszawa)

PRYWATYSTA WITKIEWICZ
O maturze Stanisława Ignacego Witkiewicza

W czerwcu 1903 18-letni Stanisław Ignacy Witkiewicz otrzymuje we Lwowie
świadectwo dojrzałości. Jego ojciec, Stanisław Witkiewicz, pisze o tym do swojej
siostry, Marii:
Więc Stasiek wrócił d o j r z a ł y – choć bardzo zielony – jak jego świadectwo. Rzeczywiście, jak się widzi rezultat tej pracy, tych czternastu egzaminów – to trzeba przyznać, że
ludzkość jest w obłędzie! „Świadectwo dojrzałości”! Ja, który go nie mam, jestem zatem dotąd
niedojrzały! 1

Dotychczas niewiele było wiadomo o maturze Stanisława Ignacego Witkiewicza poza tym, że zdawał ją eksternistycznie we Lwowie, a jego wybitny ojciec,
który nie uznawał nauki szkolnej, odnosił się do tego egzaminu krytycznie, czego
dowodem przytoczony fragment listu.
W trakcie pracy nad edycją listów Witkacego do rodziny, przyjaciół i „wrogów”
postanowiłem ustalić, w jakiej lwowskiej szkole podchodził do matury późniejszy
autor Pożegnania jesieni. Wnikliwa lektura Listów do syna Stanisława Witkiewicza,
łut szczęścia oraz ze wszech miar pożyteczna i godna wsparcia działalność bibliotek cyfrowych pozwoliły mi na dokonanie nie tylko odkrycia, w jakiej szkole
świadectwo uzyskał, ale także, z jakich przedmiotów oraz – prawdopodobnie –
z jakim wynikiem! Takie odkrycia Janusz Degler nazywa „cudami św. Witkacego”.
A zatem jak z tą maturą było?
Stanisław Witkiewicz ojciec rzeczywiście szkół nie kończył. Jego naukę
w trzeciej klasie gimnazjum przerwało powstanie styczniowe, w którym młody
Stalutek – jak na niego wołano – pomagał dorosłym. Za udział w powstaniu zesłano rodziców w sierpniu 1864 do Tomska, zezwalając, aby towarzyszyły im dwie
córki i syn, Stanisław. Po klęsce zrywu narodowego przywilej nauki nie przysługiwał zesłańcom, a ponieważ majątek Witkiewiczów skonfiskowano, na edukację,
choćby prywatną, nie było skąd brać. Dzięki zabiegom rodziny karę zesłania
skrócono, ale przyszły malarz po powrocie do kraju nie uczęszczał już do gimnazjum. We wrześniu 1868 został przyjęty na podstawie wykonanego rysunku do
Akademii Cesarskiej Sztuk Pięknych w Petersburgu. Atmosfera biurokratycznej
1
S. I. W i t k i e w i c z, list do M. Witkiewiczówny, z 7 VI 1903. W: Listy. T. 1: Listy do Marii
Witkiewiczówien i Jana Koszczyca-Witkiewicza, cz. 1 (w przygotowaniu). Dzieła zebrane. [T. 17].
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i bezdusznej uczelni zniechęciła go wszakże do tej instytucji, przerwał naukę
i w 1871 roku wyjechał do Monachium, gdzie wstąpił do Królewskiej Akademii
Sztuk Pięknych 2. Jednak tutaj również szybko się rozczarował i przyjął metodę
swobodnego samokształcenia:
Sam dobierał sobie preceptorów, sam kierował swoją edukacją malarską i sam wyznaczał
sobie lektury. Nawyk samouka znowu wziął górę nad rygorami systemu szkolnego. Druga
z kolei akademia nie wydała temu zbuntowanemu i nieokiełznanemu Żmudzinowi żadnego
świadectwa ani nie odznaczyła go żadnym medalem. Natomiast obie zaszczepiły w nim upartą awersję do szkół jako zakładów wychowawczych dla ludzi sztuki [...]. Będzie też zawsze – już
jako aktywny krytyk – wyrażał swą niewiarę w skuteczność szkolenia artystów we wszelkich
akademiach sztuk pięknych, walkę z profesorskimi autorytetami rozszerzy do walki z wszelkimi autorytetami w sztuce 3.

Nie dziwi zatem, że z taką niechęcią oceni decyzję syna, gdy ten po latach
postanowi zostać studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 4.
W roku 1890 Stanisław Witkiewicz przeniósł się wraz z rodziną do Zakopanego, aby leczyć gruźlicę. Miało to tę dodatkową zaletę, że mieszkanie tam było
tańsze niż w Warszawie. Jednak nieustanne kłopoty materialne nie opuszczą już
Witkiewiczów. Zalecany malarzowi pobyt na południu Europy wymagał nie tylko
podjęcia pracy zarobkowej przez Marię Witkiewiczową, ale przede wszystkim
wsparcia (czasem dyskretnego – ze względu na dumę chorego) rodziny, przyjaciół
i wielbicieli autora literackiej relacji Na przełęczy.
A Staś? W Zakopanem ani gimnazjum, ani szkoły realnej (jeszcze) nie było.
Kwestie materialne niewątpliwie miały pewien wpływ na to, że nie wysłano go do
szkół w Krakowie lub we Lwowie. Koszty podróży i stancji mogły Witkiewiczów
po prostu przerastać. Ojciec zadbał jednak o naukę syna. Pisał o tym po latach jego
kuzyn, Jan:
Staś nie chodził do żadnej szkoły, gdyż w Zakopanem była wtedy tylko szkoła początkowa. Nauczyciel tej szkoły, jednocześnie pierwszy kustosz Muzeum Tatrzańskiego, p. Staszel,
był pierwszym nauczycielem Stasia. Następnie kurs gimnazjalny przechodził [Staś] pod kierunkiem Mieczysława Limanowskiego, późniejszego geologa, profesora w Wilnie, wtedy
jeszcze studenta we Lwowie 5.

Stanisław Ignacy nie chodził zatem do szkoły, ale jej roczne programy przerabiał. Zdawał egzaminy co semestr w szkole realnej – czyli średniej z przewagą
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – we Lwowie, dokąd jeździł z ojcem
lub matką. Niewykluczone, iż w wyborze tamtejszej szkoły Witkiewiczowie kie2

1983.

Zob. Z. P i a s e c k i, Stanisław Witkiewicz. Młodość i wczesny dorobek artysty. Warszawa

3
M. O l s z a n i e c k a, Szkolne peregrynacje Stanisława Witkiewicza. „Miesięcznik Literacki”
1968, nr 1, s. 108.
4
O ideologicznym podłożu tej niechęci do szkoły, mającej związek z poglądami H. Spencera
i F. Nietzschego – zob. B. D a n e k - W o j n o w s k a, wstęp w: S. W i t k i e w i c z, Listy do syna.
Oprac. B. D a n e k - W o j n o w s k a, A. M i c i ń s k a. Warszawa 1969, s. 9–12. Dalej do tej pozycji odsyłam, umieszczając lokalizacje w nawiasach w tekście głównym; liczby po średniku wskazują datę listu (podaję tylko dzień i miesiąc, gdyż wszystkie listy pochodzą z 1903 roku).
5
J. W i t k i e w i c z, Życiorys Stanisława Ignacego Witkiewicza. W zb.: Stanisław Ignacy
Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa
1957, s. 343–344.
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rowali się tym, że odwiedzając ją, mogli zatrzymywać się w Snopkowie pod
Lwowem u cioci Teli (Tekli z Jankowskich Domaszewiczowej), siostry ciotecznej
Marii Witkiewiczowej („Rzeczywiście, co za dobry los, że macie tam takich kochanych ludzi jak Ciocia Tela i dwunastu dobrych Wujaszków, i ten Snopków z jego
wiosną” ás. 94; 16 Vñ) 6.
Ojciec był zadowolony, że opresyjny system szkoły nie dotyczy jego jedynaka
i że może on rozwijać swoje zainteresowania swobodnie, w kontakcie z uczonymi
przebywającymi w Zakopanem. Znalazł się wśród nich, oprócz wymienionych –
Walerego Staszla i Mieczysława Limanowskiego, m.in. Władysław Folkierski,
matematyk, fizyk, inżynier, który edukował Stasia w tej pierwszej dziedzinie. To
o nim ojciec wspomina w liście z 28 V 1903: „Pójdę dziś do Ministra robót publicznych, żeby powiedzieć o doskonałej matematyce!” (s. 107) 7.
Swoboda w nauce skonfrontowana z koniecznością przerobienia materiału
szkolnego wymagała od Stasia dużej samodyscypliny. Z pewnością wykształciło
to w nim pracowitość, która pozwoliła mu w późniejszych latach tak wiele zdziałać w literaturze, malarstwie, filozofii, publicystyce, krytyce. O codziennym reżimie
dorosłego Witkacego – m.in. o ćwiczeniach porannych, o ablucjach, o lekturze
przed śniadaniem – pisała we wspomnieniach jego żona, Jadwiga 8.
Wróćmy jednak do samej matury Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wyjazd
jest szykowany od dawna, Staś uczy się do egzaminów, a pozostający jeszcze
w Krakowie (gdzie m.in. hołubi przebywającą w tym mieście swoją dawną miłość
– Helenę Modrzejewską 9) ojciec pociesza go w kwietniu: „Wiem, że kujesz, i żal
mi Ciebie. Ale spójrz na to inaczej. J e s t e ś k u t y! Kute żelazo jest więcej warte od lanego” (s. 86; 26 IV).
6
Być może, wybór Lwowa (zamiast Krakowa) był także w pewnym stopniu spowodowany
obawą przed „zemstą” środowiska krakowskiego na synu autora Sztuki i krytyki u nas (1891; pierwodruk w „Wędrowcu”), w której S. W i t k i e w i c z poddał surowej ocenie krakowską szkołę
malarstwa z J. Matejką jako ówczesnym rektorem Akademii Sztuk Pięknych. O tym, że uczniowie
Matejki pamiętali Witkiewiczowi ten cykl tekstów, pisała M. O l s z a n i e c k a (Dziwny człowiek.
áO Stanisławie Witkiewiczuñ. Kraków 1984, s. 111; 376, przypis 71).
7
W ł a d y s ł a w F o l k i e r s k i (1841–1904) swoim życiorysem mógłby obdarzyć kilka
osób. Wykształcony w Niemczech i Francji, przerwał naukę, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Po jego upadku wrócił na studia do Paryża. W ich trakcie pracował też jako pedagog
w polskiej szkole. Bronił Francji w wojnie z Prusami w latach 1870–1871, a w 1874 r. wyjechał wraz
z innymi inżynierami do Peru, gdzie zasłużył się jako budowniczy mostów i kolei oraz jako badacz,
wieloletni rektor uczelni i obrońca nowej ojczyzny, który fortyfikował jej porty. Zob. Słownik polskich
pionierów techniki. Red. B. Orłowski. Katowice 1984. – W. i T. S ł a b c z y ń s c y, Słownik podróżników polskich. Przedm. J. B a b i c z. Warszawa 1992. Folkierski wrócił do kraju w 1892 roku.
W Galicji budował koleje, m.in. Stanisławów–Woronienka i Chabówka–Zakopane, oraz wodociąg
przemysłowy w Kuźnicach. Co ciekawe, jednym z licznych zainteresowań inżyniera była astronomia.
W Peru pomagał Amerykanom wznieść obserwatorium astronomiczne w Arequipie, sam także
prowadził tam obserwacje. Pasja astronomiczna u Stanisława Ignacego mogła być przez Folkierskiego jeśli nie wzbudzona, to na pewno podtrzymywana.
8
J. W i t k i e w i c z o w a, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Appendix w:
S. I. W i t k i e w i c z, Listy do żony (1936–1939). T. 4. Przygot. do druku A. M i c i ń s k a. Oprac.,
przypisy J. D e g l e r. Warszawa 2012, s. 568–572. Dzieła zebrane. [T. 22]. Pierwodruk w zb.:
Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza
(Jelenia Góra, 2–5 marca 1978). Oprac., red. J. D e g l e r. Jelenia Góra 1978, s. 81–85.
9
Zob. J. D e g l e r, Helena Modrzejewska i Witkiewiczowie. „Pamiętnik Teatralny” 2009,
z. 3/4.
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Stasiowi we Lwowie będzie towarzyszyć matka. Zresztą wyprawa potrwa na
tyle długo, iż zdoła ona przy okazji zrobić zakupy („Niech już Mama kupi sobie
kalosze nowe, a dziecku buty” ás. 98; 17 Vñ) i „uporządkować zęby” (s. 106; 27 V).
Ojciec uspokaja w liście wysłanym jeszcze z Krakowa, że o pieniądze na podróż
(koniecznie drugą klasą! ás. 91; 4 Vñ) i wydatki na pobyt nie trzeba się niepokoić,
bo dostanie honoraria za publikacje: „Zbliża się czas Waszego wyjazdu. Dudeczki
będziemy mieli, bo na początek przyjdzie coś za Dziwnego człowieka – a potem
za parę tygodni Przełęcz” (s. 87; 29 IV).

Stanisław Ignacy Witkiewicz z matką we Lwowie w okresie zdawania matury.
(Fotografia wykonana samowyzwalaczem przez Stanisława Ignacego Witkiewicza á1903ñ.
Z kolekcji Ewy Franczak i Stefana Okołowicza)

Staś z matką wyjeżdżają do Lwowa 3 V 10, a już 5 V mają się zacząć egzaminy,
bo 4 V ojciec pisze o trzech burzach, które „czyniły cuda” w Tatrach: „Bardzo
10
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żałowałem, że pewien znajomy malarz, utalentowany, choć młody i mający dojrzeć
jutro między 8-mą rano a 4-tą po południu – że malarz ten tego nie widział” (s. 90) 11.
Emocje związane z egzaminami udzielają się nawet temu zagorzałemu przeciwnikowi szkoły. W regularnej korespondencji dopytuje się: „Cóż to to dziecku
zrobili, co? Czy bardzo zmęczyli?” (s. 91; 11 V), „Więc co z Tobą się dzieje?”
(s. 92; 12 V). Dopomina się o częstsze listy, zapewnia, że jemu zdrowie służy,
donosi o tym, co zdarzyło się u znajomych, co u „kociej rodziny” w domu i co
robią jej członkowie (Markiza, Margrabina, Foka, której „dziecko nie wyżyło”
ás. 102; 24 Vñ, więc Sherlock „zabrał się do ssania, co Foce szalenie się podobało. Oblizała go tak, że teraz jest biały jak śnieg” ás. 104; 26 Vñ).
W Zakopanem uczą się też do matury przyjaciele Stasia, bracia Lilpopowie
(Oro i Władysław, zwany Radcą lub Adziem). Ich egzaminy musiały zaczynać się
później, bo Witkiewicz z humorem donosi w kolejnych listach:
U Lilpopów kucie. Radca szczegółowo wypytuje. Oro ze zdziwieniem wyziera z greckich
tekstów. [s. 92; 11 V]
Chłopcy kują zawzięcie. Wiadomości o Tobie słuchają chciwie i czytają w nich swoją
przyszłość. [s. 95; 16 V]
Radca kuje tak, że się mruczenie jego rozlega po lesie. Pomimo to naradza się z biegłymi
nad tenisem na polance. Oro wygląda jak potworek Böcklina nastawiający uszu z morza. [s. 100;
22 V]
Chłopcy naturalnie kują. Wczoraj radca już się tak przekuł, że leżał bez ducha. [s. 108;
30 V]

Atmosfera niepokoju o wynik egzaminów syna sprawia, że ojciec dodaje obszerny fragment „o samouctwie i systemie szkolnym” do publikowanego we
fragmentach w „Tygodniku Ilustrowanym” Dziwnego człowieka, który ukaże się
we Lwowie jeszcze w tymże 1903 roku 12. Po napisaniu mini-eseju o szkodliwości
szkoły („pastwiłem się nad maturą”) Witkiewicz niecierpliwie wygląda wieści
o tematach maturalnych: „Czekam wiadomości, co się tam z dzieckiem działo – co
tam było w tej tajemniczej kopercie. Czy parabola, psiakrew?” (s. 92; 12 V).
W dniu następnym notuje:
11
Nie są to jednak egzaminy maturalne, ponieważ w 1903 r. pisemna matura rozpoczynała się
11 V. Zob. „Czas” 1903, nr 55, z 9 III, s. 2.
12
Pisze o tym w liście z 11 V (s. 91). Oto fragment ustępu o „szkolarstwie” (S. W i t k i e w i c z,
Dziwny człowiek. Lwów 1903, s. 24–25): „W naszych czasach – może trochę dawniej – wynaleziono sposoby zabijania samodzielnej przedsiębiorczości umysłu, łamania i rozluźniania energii twórczej,
stawiając jako jedyny i ostateczny cel do osiągnięcia: ś w i a d e c t w o d o j r z a ł o ś c i! Nie nauka,
nie wiedza, nie rozwój talentu, nie cnota – ś w i a d e c t w o d o j r z a ł o ś c i! Ta szkoła, której się
zdaje, że Grecy i Rzymianie byli w dziejach ludzkości tym, czym byli, dlatego że mówili po grecku
i po łacinie; ta szkoła, która trzyma na obroży pięciu przynajmniej gramatyk przez szereg lat umysł
dziecka i umysł człowieka dorastającego; ta szkoła, którą żeby raz skończyć, trzeba skończyć połowę prawie przeciętnego życia w ciężkiej pracy, napięciu nerwów i wyczerpaniu, bez żadnej korzyści,
bez żadnej zdobytej umiejętności; ta szkoła zjada tyle sił i życia, że tylko niesłychanie silne natury
mogą się po niej odgiąć i stać się jeszcze samodzielnymi i energicznymi ludźmi, których wytwórczość
będzie odpowiadać rzeczywistej możności ludzkiej natury. System szkolny bierze dziecko w szóstym
roku życia i puszcza dwudziestoletniego człowieka, po czternastu latach ciężkich robót – z e ś w i ad e c t w e m d o j r z a ł o ś c i w k i e s z e n i i duszą naderwaną, przepojoną wiarą w patenty,
miejsca, stanowiska, kariery ostawione przywilejami, wynikającymi z zakończenia szkoły – ze
zdania matury”.
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Mam kartkę Mamy! Historyczny rozwój powieści polskiej! Cóż Ty, biedaku, z tym zrobiłeś? Moja Ziabo! Całuję Ciebie – trzymaj się tylko zdrowo i nie dawaj się historycznym rozwojom! [s. 93]

Najwyraźniej młody maturzysta pomagał innym, ponieważ w liście do syna
Witkiewicz komentuje:
Jeżeli byłeś źródłem mądrości dla reszty więźniów, to chyba miałeś dość na własną potrzebę. Temat był dla Chmielowskiego czy Brücknera i nie mogę sobie wyobrazić, co Dziecko
z tego zrobiło i od jakich czasów zaczęło? Jeżeli z fizyki nie zdasz – trzeba będzie Limanika
powiesić za pasek, którym spina teraz swoją talię obwiniętą w flanelową koszulę 13.

W następnych dniach widać już pewne uspokojenie nastrojów:
Wartko i intensywnie idzie ta matura. Bądźcie tylko zdrowi – reszta będzie, jako będzie.
Wyobrażam sobie to wszystko – jak dziecko siedzi pod kluczem i jak pisze, podnosząc od
czasu nieprzytomne oczy. [s. 93; 15 V]

Uspokojeniu sprzyja także list od syna z relacją z egzaminu (niezachowany,
niestety, jak prawie cała korespondencja Stanisława Ignacego z ojcem 14), który
Witkiewicz kwituje słowami:
No i tak nawet bajeczna i nieprawdopodobna rzecz, jak matura – jednak „odchodzi”! Bon!
Bardzo mi się podoba Twój opis samego procesu dojrzałości. [s. 94; 16 V]

Egzaminy pisemne kończą się 16 V. Ojciec podsumowuje je następnego dnia
komentarzem:
A więc koniec z piśmienną. Bon! I nie byłoby w tym nic złego, i nawet czasem dobrze jest
musieć wykrzesać taką energię gdzieś w świat – żeby – żeby nie ten cały podstęp oszukaństwa,
ten cały fałsz, który się bierze ze strony zabawnej á?ñ, a w którym tkwi wyraz całej potworności dzisiejszej szkoły i pojęć o zadaniach wychowania. Odbądź to, ale nie zapominaj. Trzeba,
żeby nowe pokolenia dążyły do przeprawy tego zła przez pamięć, że ich dusza była męczona
i poniżana.
Mój Stary! Ja myślę, że wszystko zdasz – że będzie dobrze. [s. 96; 17 V]

Akurat wtedy ukazuje się w „Tygodniku Ilustrowanym” artykuł Józefa Kallenbacha o młodości Zygmunta Krasińskiego, obejmujący m.in. omówienie jego
egzaminu dojrzałości. Witkiewicz donosi synowi i żonie tego samego dnia, w którym dokonał „podsumowania”:
Dziwnym trafem ostatni nr „Tyg[odnika] Il[ustrowanego]” zawiera wspomnienia Zygmunta Krasińskiego i opis jego matury. 4 lipca 1827 siedział w liceum od 6-tej rano do 4-tej po
południu i pisał ćwiczenia łacińskie. Nazajutrz od 6 - t e j r a n o d o 6 - t e j w i e c z ó r!
pisał „robotę polską”: Wykazać niedostateczność prawideł moralności z samego rozumu wypływających i wskazać wyższość zasad moralności chrześcijańskiej! (Krasiński miał 15 lat.) Potem

13
Cyt. za: Z. P i a s e c k i, Stanisław Witkiewicz w kręgu ludzi i spraw sobie bliskich. Szkice
nie tylko biograficzne. Opole 1999, s. 245 (rozdz. 9: Nieopublikowane listy Stanisława Witkiewicza
do syna – list z 14 V). Nie wiadomo, o jakim egzaminie z fizyki mowa, za którego wynik odpowiedzialność miał ponieść Limanowski – Limanik. Nie był to egzamin maturalny (zob. dalej o zadaniach
maturalnych).
14
Cała znana obecnie korespondencja S. I. W i t k i e w i c z a z ojcem znajduje się w przywoływanym już tomie Listów.
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francuski, niemiecki. Wszystko odbywało się pod surowym nadzorem 15. Krasiński tak opisuje
w liście do Ojca: „Czarownik (pewno pedel) 16 kilka razy przychodzi na dzień do nas, zagląda
pod stoliki, czy słowników lub książek nie mamy. Ciągle zaś przy nas siedzi profesor. Nie
wolno ani słowa gadać jeden do drugiego lub się radzić, jednak nie zachowują tego przepisu,
bo się śmieją, gadają i krzyczą, i nie tak to jest nudne, j a k b y m o g ł o b y ć”. Słowem, od
76 lat nie zmieniło się nic na jotę – na kreseczkę! Krasiński pisze dalej: „Dużo mam bardzo do
roboty. Cały dzień siedzę w klasie, a wieczorem pracuję, osobliwie nad matematyką”.
Zupełna parafraza Waszych listów – tylko zadany temat inny i pewno profesorowie dziś
lepsi ludzie, którzy nie wyzyskują na niekorzyść dzieci wszystkich wad systemu. [s. 97–98;
17 V]

Po skończeniu części pisemnej następuje kilka dni odpoczynku dla Stasia,
który jednak zdaje się odczuwać zmęczenie psychiczne i brak zadowolenia z odniesionych już sukcesów, czego dowodzi list ojca:
Mój drogi Staruszku!
Nic to! Wróci Ci i ś w i a d o m a radość życia. Takie usposobienia przychodzą czasem
wskutek wysiłku, jaki człowiek robi dla osiągnięcia celów, których nie rozumie znaczenia,
a potrzeby nie odczuwa – więc nie ma tej zgodności duszy z tym, co osiągnął. Może i z Tobą
tak jest. Cele matury, spowiedzi – są Ci dalekie, a wysiłek duszy dla ich osiągnięcia znaczny,
więc się czujesz próżny i wypompowany. Ale to przejdzie. Odprostujesz się. To nie jest jeszcze
tak gnębiące, „jak by mogło być”. [s. 102; 24 V]

Fragment ze wzmianką o spowiedzi pozwala lepiej zrozumieć ustęp z listu
wcześniejszego o dwa dni:
Bardzo mi się podoba ten Wasz staruszek ksiądz. To ten dobry typ polskiego księdza,
w którym jest więcej chrześcijanina niż katolika, a nic ultramontanizmu 17. [s. 100; 22 V]

Obowiązek spowiedzi (niewykluczone, iż połączonej z egzaminem z katechizmu 18) mógł być dla Stanisława Ignacego trudny, zważywszy, że jeszcze na początku przygody ze szkołą, gdy zdawał w 1897 roku do drugiej klasy szkoły realnej, jego ojciec pisał do rodziny:
Uczy się, biedactwo, szkolnej sieczki. W pewnych kierunkach robi postępy – ale katechizm
idzie trudno. Bo też równie czegoś głupiego jak tutejszy katechizm świat nie widział.
Witkiewiczowi nie odpowiadało, że w oryginale było: „pod surowym n a p o z ó r [podkreśl.
T. P.] nadzorem” (J. K a l l e n b a c h, Z młodych lat Zygmunta Krasińskiego. Studium psychologiczne. Cz. 2. „Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 20, z 16 V, s. 385).
16
	Uwaga w nawiasie pochodzi od S. Witkiewicza.
17
„Ultramontanizm” – tu w znaczeniu: klerykalizm. Od nazwy gorliwych zwolenników papieża, chcących całą władzę w Kościele katolickim przenieść do Rzymu (a więc za góry – ultra montes).
Zob. M. A r c t, Słownik wyrazów obcych. 33 000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich.
Pochodzenie wyrazów i etymologię oprac. H. U ł a s z y n. Wyd. 13. Warszawa 1935, s. 382.
18
Nie był to jednak egzamin maturalny, ponieważ w pracy Chrześcijaństwo i katechizm (Lwów
1920, s. 1. Pierwodruk áz podtytułem O nauce religii w szkołach galicyjskichñ: „Reforma Szkolna”
1904 ácz. 1ñ, 1913 ácz. 2ñ) S. W i t k i e w i c z tak zaczyna krytykę nauczania religii w szkołach:
„W każdej prawie sesji parlamentu przy rozprawie nad budżetem oświaty posłowie któregoś z odłamów partii konserwatywnej stawiają żądanie z w i ę k s z e n i a i l o ś c i g o d z i n w y k ł a d ó w
n a u k i r e l i g i i w s z k o ł a c h ś r e d n i c h, uzasadniając żądanie to coraz widoczniejszym
upadkiem religijności wśród młodzieży. Inni, jak pewien ksiądz na zjeździe nauczycieli szkół średnich
we Lwowie, żądają ostrzejszego przymusu dla młodzieży, ż ą d a j ą z a p r o w a d z e n i a e g z am i n u z r e l i g i i p r z y m a t u r z e”.
15

II-4.indd 211

2013-06-17 13:25:28

212

tomasz pawlak

Kujemy ze Staśkiem katechizm i gramatykę 19.

Wreszcie przychodzi termin kolejnych egzaminów, 25 V. Dzień wcześniej Staś
dostaje słowa wsparcia: „Więc na jutro walka – będę z Tobą – będę myślał o dziecku i jestem pewny, że Ci się nic nie stanie” (s. 103).
Witkiewicz dosyła pieniądze i następnego dnia pisze do żony i syna:
Więc w tej chwili dziecko jest żyłowane przez „kapłanów nauki”. Może i to przejdzie
„jako strzała i jako ptak na powietrzu” 20. Kto może obciąć? Flach i geometria? Bo więcej chyba nikt.
[...]
Całuję Twoje ręce i Synka wymiętoszonego przez Flacha do serca tulę. [s. 103–104; 25 V]

I tegoż dnia osobny list kieruje do syna:
Syneczku drogi! Teraz Cię biorą „na tiortiury”. Oby Ci się powiodło, a w każdym razie
zachowaj dobry duch. Bardzo – bardzo serdecznie...
Przerwał mi z rana pisanie p. Zaborowski – teraz już piąta i telegramu Waszego czekam
z wielkim upragnieniem. Jak tam idzie? Czy bardzo dziecko żyłują i czy Ślusarz á?ñ nie narobił Wam biedy? [s. 113] 21

Nie jest to jeszcze część ustna samego egzaminu dojrzałości, ale raczej poprawka (lub inny zaległy egzamin), ponieważ ojciec 27 V notuje:
Więc już odrobiona sprawa, która dziecku najwięcej pesymizmu napędzała. Czekam
szczegółów tej kampanii. Czy dziecko przed maturą musi kuć jeszcze – czy będzie mogło
odpocząć? Czy z historii do matury popuszczą? [s. 106]

W następnym liście zdradza mimochodem, komu w rodzinie najbardziej zależało na maturze, i po raz kolejny broni podjętej dawno decyzji o zdawaniu egzaminów tylko eksternistycznie:
Robisz na mnie wrażenie dojrzewającego ananasa! Rozumiesz, jak się cieszę, żeś przebrnął
te progi, i wyobrażam sobie, jak to musi cieszyć Mamę. Naturalnie, że ludzie, którzy stosują
ten system, są odeń o wiele lepsi. Żeby nie to, każdy taki jak Ty byłby zduszony w oczkach tej
fatalnej sieci. [s. 107; 28 V]

Przez kilka dni Witkiewicz nie wspomina już w listach o egzaminach. Pojawia
się w nich osoba (Birówka? – edytorki listów nie były pewne odczytania), która
Cyt. za: A. M i c i ń s k a, Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Oprac.
J. D e g l e r. Wrocław 2003, s. 42 (listy z 2 V i z 27 VI 1897).
20
Cytat z P. Skargi, ale kto wie, czy Witkiewicz nie zapamiętał tych słów z publikowanych od
1876 r. (najpierw w „Gazecie Polskiej”) Listów z podróży do Ameryki H. S i e n k i e w i c z a – przyjaciela i współwielbiciela H. Modrzejewskiej. Sienkiewicz relacjonuje swoją podróż, jeszcze
w Europie (cytuję za wydaniem XX-wiecznym – Pisma wybrane. T. 4. Wyd. 3. Warszawa 1989,
s. 21): „Gdy pociąg ruszył, obróciłem się, by przesłać ostatnie pożegnanie Belgii, temu krajowi, dla
którego niepodobna nie czuć sympatii i o którym ile razy pomyślę, tyle razy pamięć przywodzi mi
słowa Skargi, których część już przytoczyłem wyżej: »Siejba była w płakaniu, ale żniwo w weselu;
niedola ich minęła jako strzała i jako ptak na powietrzu, a rozkosze jakby morze nieprzebrane
trwają«”.
21
List błędnie datowany na 8 VI – Witkiewicz napisał tylko: „Poniedziałek”. Za datą 25 V
przemawia to, że wtedy właśnie Stanisław Ignacy zdawał kolejny ważny egzamin. 8 VI już był po
maturze, o czym wspominał Witkiewicz ojciec w cytowanym na początku liście do siostry z 7 VI
(zob. przypis 1 w niniejszym artykule).
19
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pomaga Stanisławowi Ignacemu, ale nie wiadomo, czy pomoc ta dotyczyła nauki,
czy też raczej zdrowia, bo ono akurat zaczęło Stasiowi szwankować:
Jeżeli Birówka á?ñ Ci pomoże, to myślę, że już żadne nie spotka Cię „obcięcie”, sam
spadniesz z drzewa wiedzy jako dojrzały ananas. [s. 110; 31 V]
Moja Ziabo, bądź zdrów i aby Cię Birówka á?ñ nafaszerował odpowiednio. [s. 111; 2 VI]

Jeszcze następnego dnia, 3 VI, ojciec dość tajemniczo pisze do syna: „Już
wiem: »Nic, nic z tego nie będzie, źle, obciąłem się!« Bon! Poczekaj Pan, cóż
potem będzie!” (s. 112).
Biorąc pod uwagę, że Stanisław Ignacy jednak maturę zdał, a egzaminy ustne
zaczęły się 4 VI 22, przypuszczać można, iż ów fragment nie był odzwierciedleniem
rzeczywistości. Na tej notce korespondencja ojca z synem się urywa 23, a kolejny
list pochodzi z 24 VI, gdy Staś jest już w drodze na zasłużone wakacje – przez
Podole na Litwę.
W dopowiedzeniu losów matury Stanisława Ignacego pomaga pewien z pozoru nudny (jak matura?) dokument: Trzydzieste sprawozdanie dyrekcji C. K. Wyższej Szkoły Realnej we Lwowie za rok szkolny 1903 24. Widać, że twórcy tego sprawozdania musieli być świadomi jego efemeryczności, postanowili bowiem zaopatrzyć je w część dydaktyczną Nauka o formach języka francuskiego, którą „ułożył
prof. Paweł Postel”, a która była skróconą wersją gramatyki języka francuskiego
w autorskiej edycji na potrzeby uczniów szkół realnych. Po 21 stronicach o liczebnikach, koniugacjach etc. dociera czytelnik do Statystyki zakładu. A wszystko to
dotyczyło właśnie (nietrudno się domyślić) szkoły realnej, w której Staś zdawał
maturę. We Lwowie – jak czytamy – do 1903 roku funkcjonowała tylko jedna
szkoła realna (to ówcześnie normalna sytuacja w Galicji – zdecydowanie więcej
istniało tam gimnazjów):
J e g o C e s [a r s k a] i K r ó l [e w s k a] A p o s t o l s k a M o ś ć r a c z y ł n a j w y żs z y m p o s t a n o w i e n i e m z d n[i a] 9 m a j a 1 9 0 3 z e z w o l i ć n a u t w or z e n i e
z p o c z ą t k i e m r [o k u] s z k [o l n e g o] 1 9 0 3 / 4 I I. p a ń s t w o w e j s z k o ł y
r e a l n e j w e L w o w i e.
Z początkiem r. szk. 1903/4 zostanie obsadzona posada Dyrektora i pięciu nauczycieli
rzeczywistych w nowo utworzonej II. szkole realnej lwowskiej.
Od r. 1856 istniała we Lwowie tylko j e d n a szkoła realna państwowa, jednak z powodu
ciągle wzmagającej się frekwencji uczniów okazała się potrzeba utworzenia o d r ę b n e j
f i l i i tego zakładu, ponieważ w gmachu głównym przy ul. Kamiennej 2 zabrakło potrzebnych
ubikacji.
W r. szk. 1899/900 mieściła się filia w realności l[okalu] 16 ul. Szeptyckich, miała 4 klasy niższe i 155 uczniów 25.

Zainteresowanych historią tejże placówki oświatowej oraz kroniką szkolną,
Zob. „Czas” 1903, nr 55, s. 2.
List ten, analogicznie do listu z 25 V, powinien być datowany raczej na 27 V.
24
Zob. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=4644, data dostępu: 22 V 2013), dokument Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
25
Trzydzieste sprawozdanie dyrekcji C. K. Wyższej Szkoły Realnej we Lwowie za rok szkolny
1903. Lwów 1903, s. 66. W roku 1920 szkoła ta została przekształcona w I Gimnazjum Męskie (typu
matematyczno-przyrodniczego) im. M. Kopernika – zob. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich,
zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych.
Red. Z. Z a g ó r o w s k i. Lwów–Warszawa 1924, s. 306.
22
23
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a także programem zajęć, odsyłam do cytowanego dokumentu 26. Skupmy się teraz
na kwestiach najważniejszych, czyli na prawdopodobnych nauczycielach i egzaminatorach Stasia oraz, przede wszystkim, na tematach maturalnych.
Dyrektorem szkoły był cesarsko-królewski radca rządu, doktor filozofii Teofil
Gerstmann, który uczył historii powszechnej 27. Czyżby to o nim Witkiewicz pisał:
„Odpowiedź Radcy Niemcowi – słuszna. A czy do Schopenhauera przyznałeś się?”
(s. 93; 12 V) 28. W zakładzie głównym pracowali także m.in. wspominani w listach
ojca Józef Flach (doktor filozofii, dydaktyk języka niemieckiego, od 1 VII 1902
z tytułem profesora) 29 i ksiądz Jan Ślósarz (doktor teologii, uczył religii rzymskokatolickiej, ale był też autorem powszechnego w Galicji podręcznika do katechizmu
dla szkół) 30. Stąd można wnioskować, że Stanisław Ignacy był egzaminowany
w placówce przy ul. Kamiennej 2 (co zresztą potwierdza spis uczniów). Nie wymieniony z nazwiska potencjalny „obcinacz” z geometrii to Franciszek Berger 31,
dydaktyk rysunków geometrycznych (przy asyście Zygmunta Piechórskiego).
Ksiądz, o którym pisał zatroskany ojciec, to zapewne Jan Kiernicki. Niewykluczone, że to on spowiadał Stanisława Ignacego, bo raczej nie chodziło o ultramontanistę Ślósarza.
Nie należał do grona pedagogicznego wzmiankowany w liście ojca do syna
Grillpaser: „Ale że Grillpaser á?ñ zemścił się na Tobie za syntezę, która się skończyła w fotelu!” (s. 107; 28 V). Wyjaśnił to już jednak – w rozprawie o źródłach
dramatu W małym dworku – Degler: szło o Franza Grillparzera (1791–1872), poetę,
dramaturga i prozaika austriackiego 32. Być może, do jego popularnej wówczas
26
Atmosferę szkoły galicyjskiej z tego okresu zawarł E. Z e g a d ł o w i c z w powieści Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości (Oprac. M. W ó j c i k. Wrocław 2006. Pierwodruk: Warszawa
1935) – z czytelnym (co przyczyniło się do skandalu wokół dzieła) kluczem personalnym.
27
T e o f i l G e r s t m a n n (1843–1907) – pedagog i publicysta. Zob. R. S k u l s k i, Gerstmann
Teofil. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 7 (1948–1958). Pozytywnie o Gerstmannie (znacznie
mniej o ks. Ślósarzu oraz kilku innych nauczycielach) pisał uczeń szkoły realnej we Lwowie z tamtych lat, A. U z i e m b ł o (Wspomnienia lwowskie. Oprac., red. D. M a c i a k. Z fragmentów zestawiła A. U z i e m b ł o. „Przegląd Wschodni” 2001, z. 2, s. 483–486).
28
Nauczyciela o nazwisku Niemiec w spisie brak, ale, oczywiście, mogło chodzić o któregoś
z germanistów. Wzmianka o Schopenhauerze odnosi się do napisanej przez Stasia w grudniu 1902
rozprawki Filozofia Schopenhauera i jego stosunek do poprzedników, którą w roku następnym
włączył on do pracy filozoficznej pt. Marzenia improduktywa. (Dywagacja metafizyczna) – zob.
S. I. W i t k i e w i c z, „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia” i inne pisma filozoficzne (1902–1932). Oprac. B. M i c h a l s k i. Warszawa 2002, s. 25–30. Dzieła zebrane. [T. 13].
Zob. też notę wydawniczą (ibidem, s. 467–474). .
29
J ó z e f F l a c h (1873–1944) – krytyk literacki i teatralny, publicysta, pedagog, germanista.
Współpracownik „Przeglądu Polskiego”, w którym publikował recenzje teatralne i literackie. Zob.
A. K l e c z k o w s k i, Flach Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 7.
30
J a n Ś l ó s a r z (1850–1917) – kanonik, prałat, docent. Zob. Polski słownik biograficzny,
lista haseł planowanych, dostępna na stronie: http://www.psb.pan.krakow.pl/news/Szu-S_lista_hasel.
doc, s. 51 (data dostępu: 30 V 2013).
31
F r a n c i s z e k B e r g e r (1874–?) – profesor matematyki. Zob. Spis nauczycieli szkół
wyższych, s. 306.
32
J. D e g l e r, W laboratorium Czystej Formy, czyli o nie dostrzeżonych źródłach „W małym
dworku”. Rozprawka w czterech i pół częściach, z Prologiem, Epilogiem i trupami. W zb.: Witkacy.
Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55.
rocznicy śmierci. (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, 16–18 września 1994). Red. ... Wrocław
1996, s. 125.
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twórczości Staś choć raz nawiązał w trakcie swych wielu egzaminów (przypomnijmy, ojciec naliczył ich 14!) 33.
Wróćmy zatem do samej matury. Tematy części pisemnej podzielono na trzy
„oddziały”: A, B, C. Dzięki trosce ojca i powtórzeniu w liście tematu z języka
polskiego (Historyczny rozwój powieści polskiej) zadanie jest ułatwione i można
prześledzić w Oddziale C wszystkie zagadnienia, z którymi miał do czynienia
Stanisław Ignacy:
Z języka polskiego: Podać w zarysie historię powieści w literaturze polskiej.
Z języka niemieckiego: 1. Ludwig XIV. in der Geschichte der europäischen Staate in der
Kultur und Kunst. 2. Przekład z języka niemieckiego na język polski: Petelenz-Werner, Lesebuch,
f. d.[...] VIII. Kl. str. 13.
Z języka francuskiego: Przekład z języka francuskiego na język polski: Amborski, Appendice, str. 69.
Z matematyki: 1. Wyznaczyć postać i położenie linii krzywej, oznaczonej równaniem:
16x2 + 9y2 +16x – 6y + 1 = 0, i obliczyć pole nią ograniczone.
2. Procent składany. Dług 15 000 K wypożyczony na 10 lat na procent składany 3% spłaca dłużnik w pięciu ostatnich latach w równych ratach rocznych z dołu. Ile wynosi jedna rata.
3. Ściany równoległościanu są rombami; z których każdy ma po dwa kąty o wielkości
135o46’48’’. Obliczyć nachylenie co dwóch ścian.
Z geometrii i rysunków geometrycznych: 1. Wyznaczyć na prostej (x = 2, y = 1, z = 0) b
(6, 4, 5) punkt równo oddalony od [...] i płaszczyzny A (7, 6, 5).
2. Na półkuli pustej, spoczywającej na R o danym środku m (5,5), (6,5), (5,5), położono
prostą nieograniczoną c (o 2, 5,5) d (12, 8, 5,5). Wykreślić wszystkie występujące cienie,
przyjmując, że rzuty promienia świetlnego nachylone są do OX pod kątem 45o.
3. Płaszczyzny poziomej rzutów R1 dotyka się stożek obrotowy prost[...] tworzącą t = 7 cm,
nachyloną do OX pod kątem 60o; promień podstawy r = 2,5 cm. Przedstawić ten stożek w rzutach prostokątnych i do niego przez punkt zewnętrzny a poprowadzić płaszczyzny styczne 34.

Część ustna egzaminu dojrzałości odbywała się pod przewodnictwem „delegata c. k. Rady Szkolnej krajowej p. Michała Rembacza 35, dyrektora c. k. szkoły
realnej tarnopolskiej” od 4 do 16 VI 36. Niestety, w dokumencie nie znajdziemy już
tematów tej części.
Pozostaje pytanie o wyniki egzaminu Stanisława Ignacego. Świadectwa z wyróżnieniem nie zdobył. Dostało je tylko 6 uczniów (z 46, którzy zdali). Na pierwszym miejscu był książę Leon Sapieha, późniejszy poseł na Sejm 37. Witkiewicz
33
Niewykluczone, iż reminiscencje tego fragmentu egzaminu dojrzałości S. I. W i t k i e w i c z
zawarł w polemice z K. Irzykowskim (Beznadziejne porachunki z niepowrotnej przeszłości. áWstęp
do krytyki „Walki o treść” Karola Irzykowskiegoñ. W: „Teatr” i inne pisma o teatrze. Oprac. J. D eg l e r. Warszawa 1995, s. 350–351. Dzieła zebrane. [T. 9]): „Potem przeczytałem Irzykowskiemu,
wbrew jego woli, mimo krzyków i protestów, sztukę moją pt. Janulka, córka Fizdejki, a gdy oświadczył, że nic nie rozumie i że wobec tego jest to zapewne zupełny nonsens (wszyscy, którzy u nas nie
rozumieją rzeczy nie mającej za sobą jakiejś zagranicznej najlepszej sankcji, twierdzą to samo),
opowiedziałem mu sztukę »własnymi słowami«, jakbym zdawał przy maturze z lektury domowej”.
34
Trzydzieste sprawozdanie [...], s. 52. Niestety, skan tej stronicy miejscami nieczytelny przy
zgięciu kartki – miejsca te sygnalizuję znakiem [...].
35
M i c h a ł R e m b a c z (1854–1931) – inżynier, absolwent Politechniki Lwowskiej, profesor
geometrii wykreślnej. Nauczyciel w szkołach Krakowa, Stanisławowa, Jarosławia; dyrektor szkoły
realnej w Tarnopolu. W latach 1907–1914 dyrektor I Państwowej Szkoły Realnej we Lwowie. Zob.
Z żałobnej karty. Ś. p. Michał Rembacz. „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 7, z 21 II, s. 177.
36
Trzydzieste sprawozdanie [...], s. 62, 76.
37
L e o n A l e k s a n d e r S a p i e h a (1883–1944) – ziemianin, pilot, podróżnik (m.in. do
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Stanisław (z adnotacją „pryw[atysta]”) pojawia się pod numerem 14. Z innych
maturzystów eksternistycznych Maria Królikowska uzyskała wyróżnienie (lokata 6), a Stanisław Niemczewski zamyka listę. Sprawozdanie informuje ponadto:
„Poprawkę z jednego przedmiotu otrzymało 8 uczniów publicznych i 1 eksternista;
reprobowano na rok dwóch eksternistów” 38. Czy poprawkę miał właśnie Stanisław
Ignacy Witkiewicz? Raczej nie, biorąc pod uwagę pozycję końcową, ale może
poprawka anulowała ocenę z pierwszego egzaminu?
Zresztą sam maturzysta wydaje się zadowolony z wyniku, skoro dopisuje się
na oddzielnej kartce do cioci Mery w cytowanym na początku artykułu liście ojca
z 7 VI:
Kochana Ciociu! Wczoraj wróciłem ze Lwowa po skończonym szczęśliwie egzaminie
„dojrzałości”. Mam nadzieję, że to mi zyska pewne większe poszanowanie w rodzinie, a co
najważniejsze, że Ojczunio nie będzie mi żałował więcej konfitur. Jestem trochę zmęczony, ale
mam nadzieję, że niedługo będę mógł się zabrać do roboty. Całuję Ciocię i Niunię bardzo
serdecznie 39.

Po kilkudniowym pobycie w Zakopanem Witkiewicz syn zaczyna zasłużone
wakacje: jedzie na Podole, zwiedza Kamieniec, przez Kijów dociera do Syłgudyszek na Litwie (stamtąd śle list do Bronisława Malinowskiego), skąd wyprawia się
nad morze, do Połągi. Po powrocie z wojaży poświęca czas na filozofię – pisze
traktat Marzenia improduktywa – i studiuje wyższą matematykę 40. Po 2 latach,
uzbrojony w maturę, postanawia wstąpić w progi krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych – ku rozpaczy i przy głośnych protestach ojca.
Czy egzamin dojrzałości pozostawił ślady w Witkacym? Wydaje się, że tak,
ale są to ślady, których trzeba się dobrze naszukać, jak w przypadku tego dotyczącego opowiedzenia sztuki Irzykowskiemu własnymi słowami. W tematach maturalnych zwraca uwagę polecenie przetłumaczenia z języka francuskiego fragmentu podręcznika Jana Amborskiego (właściwie wypisów z tego języka) pt. Appendice, czyli wyrostek. Pamięć o owym wyrostku musiała być na tyle trwała, że
Witkacy w końcu użył go w tytule książki o narkotykach: Nikotyna, Alkohol,
Kokaina, Peyotl, Morfina, Eter + Appendix (Warszawa 1932). Z pewnością mógł
skorzystać z bardziej powszechnego zamiennika – „suplement”, ale dlaczego tego
nie zrobił, wyłożył w tejże książce: „Szalenie lubię appendixy, dygresje, wyjaśnienia, dodatkowe wnioski i poprawki – tylko nie w portretach, a szczególniej na
żądanie klienta – to jest wprost wykluczone” 41.
Indii i Cejlonu w latach 1922–1924), poseł na Sejm. Naukę w gimnazjum (we Lwowie, w Chyrowie,
a następnie w Poznaniu) przerwał, wstępując do 3-letniej austriackiej Akademii Marynarki Wojennej
w Fiume (obecnie Rijeka). Opuścił ją w 1903 r. i wtedy zdał maturę we Lwowie. Zob. A. S z k l a rs k a - L o h m a n n o w a, Sapieha Leon. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 35 (1994).
38
Trzydzieste sprawozdanie [...], s. 76. Por. informacje o wynikach egzaminów dojrzałości
w szkole realnej we Lwowie zamieszczone w „Gazecie Lwowskiej” (1903, nr 144, z 26 VI, s. 4).
39
Zob. przypis 1 w niniejszym artykule.
40
Po latach S. I. W i t k i e w i c z o swoim stosunku do matematyki wypowiadał się następująco (O znaczeniu filozofii dla krytyki. W: Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Zebrał,
oprac. J. D e g l e r. Warszawa 1976, s. 257, przypis): „Sfera myśli, dla której mam najgłębszy podziw.
Sam się nią zajmowałem rok po maturze i odżałować nie mogę, że nie skończyłem tego wydziału.
Ale także niemożliwa jest jako codzienna tresura. – Wymaga zupełnego poświęcenia się na lata całe
i specjalizacji”.
41
S. I. W i t k i e w i c z, Narkotyki. – Niemyte dusze. Oprac. A. M i c i ń s k a. Warszawa 1993,
s. 140. Dzieła zebrane. [T. 12].
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Więcej skojarzeń maturalnych przynosi lektura opublikowanej w 1930 roku
(ukończonej 3 lata wcześniej) powieści Nienasycenie. Witkacy mimochodem niejako rozlicza się z maturą w inicjalnym zdaniu rozdziału pt. Tortiury i pierwszy
występ „Gościa z dna”:
Zupełnie niewyspany, w straszliwym nieświadomym co do istoty swej kokainowym katzenjammerze (działy się wprost otchłanne cuda i objawienia. Skąd?), po całodziennych ćwiczeniach za miastem wśród nudnego jak matura pejzażu (był szary, ciepły, słodkawy, pachnący
trawą dzień wiosenny), popędził Genezyp koło szóstej na ulicę św. Retoryka do Persy 42.

Kto wie, może właśnie taką wiosnę zastał Stanisław Ignacy po przyjeździe do
Snopkowa?
Jakże tu nie „babrać się w bebechach” autora (przypominam: określenie Witkacego, protestującego przeciw łączeniu biografii pisarza z jego dziełem), jeśli po
lekturze sprawozdania z tematami maturalnymi czyta się fragment Nienasycenia,
w którym Genezyp znajduje się w sytuacji tuż przed nieuchronnym stosunkiem
seksualnym z księżną:
Czymże wobec tego były wszystkie egzaminy i matura nawet. Było to trudne jak rysunek
z geometrii wykreślnej: jakiś cień rotacyjnego elipsoidu rzucony na graniastosłup przecinający
się z ukośnym ostrosłupem. Zajęczał, zamyczał raczej jak krowa, z męki niewysłowionej, i to
go ocaliło od pęknięcia 43.

Pozostaje jeszcze wyjaśnić tytuł artykułu, zaczerpnięty ze sprawozdania z roku 1903. Kim był „prywatysta”? Dlaczego nie zwykły „ekstern”? Wyraz ów jest
(był?) na tyle galicyjski, że już wyszedł z użycia – na próżno szukać go we współczesnych słownikach wyrazów obcych. Ale, jak zawsze, można liczyć na przedwojenny dykcjonarz Michała Arcta – nie ustanę w wyrażaniu wdzięczności Janowi Gondowiczowi za zwrócenie mi uwagi na to dzieło! – który podaje taką oto
definicję „prywatysty”:
uczeń prywatny, w Galicji uczeń, który uczęszczał na niektóre tylko albo i na wszystkie wykłady szkolne, ale nie otrzymywał urzędowego świadectwa postępów w nauce 44.

Prywatysta Stanisław Ignacy Witkiewicz – ku zadowoleniu (choć tylko częściowemu) Stanisława Witkiewicza ojca.
Dziękuję Januszowi Deglerowi i Janowi Gondowiczowi za komentarze do
artykułu.
Abstract
TOMASZ PAWLAK
(Warsaw)

private student WITKIEWICZ.
ON STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ’S HIGH SCHOOL FINALS
The article describes Stanisław Ignacy Witkiewicz’s high school finals taken in 1903. Prejudice
of Stanisław Witkiewicz, the father of the later painter, writer, dramatist and philosopher, against the
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. 425.
Dzieła zebrane. [T. 3].
43
Ibidem, s. 147.
44
A r c t, op. cit., s. 281.
42
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institution of school influenced his decision of not letting his son to school. Young Witkiewicz,
however, took his examinations as an extramural. The preserved correspondence of father to his son
reveals numerous commentaries and remarks about the finals and expressions of concern for the
examinee. As based on the found report on school activity in which the examination took place,
examination tasks register and also pieces of information on the teachers working at this school, and
first and foremost the father’s letters to the son, the author of the article attempts at reconstructing
the preparations to the examination as well as its course. The text is completed with references to the
high school finals in mature S. I. Witkiewicz-Witkacy’s literary and polemic creativity.
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NOWE MATERIAŁY DO KONFLIKTU NITSCH–KOŁACZKOWSKI
Walka Stefana Kołaczkowskiego (1887–1940) z Kazimierzem Nitschem
(1874–1958) o przebudowę studiów polonistycznych jest rzeczą znaną i mającą
już sporą literaturę przedmiotu. Chodziło Kołaczkowskiemu o to, by ograniczyć
do minimum przedmioty językoznawcze, by szkolić przyszłych polonistów w zakresie estetyki, psychologii, socjologii, historii kultury. Warto zwrócić uwagę na
genezę konfliktu i wskazać przesłanki, które go spowodowały. Kołaczkowski habilitował się w r. 1929, katedrę historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim objął w 1933 roku. Od szeregu lat istniały już ministerialne przepisy co
do egzaminów magisterskich, jak również zdawanych w czasie studiów. Skończył
się definitywnie okres, w którym studia wieńczono doktoratem, przedstawiając
dysertację, lub egzaminem zawodowym, a więc na wydziale filozoficznym – nauczycielskim. I to były jedyne egzaminy (z całości); w trakcie studiów mogły mieć
miejsce tylko kolokwia wyznaczone przez profesora prowadzącego seminarium.
Ale istniały też seminaria, na których nie obowiązywały żadne rygory.
Gdy powstawały przepisy, około r. 1927, na polonistyce wystąpiła dychotomia.
Profesorowie języka i profesorowie historii literatury zajęli odrębne stanowiska:
pierwsi przedstawili koncepcję egzaminów rozbitych, drudzy byli za scalonymi.
Ustalono, że każdy student polonistyki bez względu na to, czy obierze specjalność
językoznawczą, czy historycznoliteracką, musi przystąpić do egzaminów z gramatyki opisowej języka polskiego i gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
– oba można było zdać po pierwszym roku studiów. Po czym każdego studenta
obowiązywał udział przez jeden rok w seminarium języka polskiego, a po zaliczeniu tego seminarium i po złożeniu kolokwium z języka greckiego miał on prawo
przystąpić do ostatniego, trzeciego z kolei egzaminu językoznawczego – z podstawowych wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego i dialektologii.
Równocześnie pierwszy stopień studiów historycznoliterackich kończono jednym
tylko egzaminem: z historii literatury polskiej z elementami poetyki i stylistyki.
Popularnie nazywano to „małym magisterium” polonistycznym. Specjalizujący
się w językoznawstwie mogli po tym egzaminie wziąć „rozbrat” z nauką o literaturze, mieli natomiast dalsze jeszcze egzaminy językoznawcze. Specjalizujący się
w historii literatury polskiej przechodzili przez seminaria tego przedmiotu; drugi
z kolei i ostateczny ich egzamin z przedmiotu głównego nazywał się Historia literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jednej z epok. Oczywiście, była
to epoka, z której student pisał pracę dyplomową.
W tym systemie – jeśli się założy, że wszyscy profesorowie mają równe wy-
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magania – nie byłoby prymatu jednej dyscypliny w stosunku do drugiej. W praktyce tak się nie działo. Wysuwano postulaty, by per analogiam z pionem historycznoliterackim w studiach językoznawczych obowiązywał polonistów specjalizujących się w historii literatury jeden scalony egzamin: z gramatyki opisowej wraz
z elementami gramatyki historycznej języka polskiego i dialektologii (język staro-cerkiewno-słowiański kończono by nie egzaminem, lecz kolokwium, tak jak było
z greką). Jeszcze po drugiej wojnie światowej zgłaszano ową propozycję. Pamiętam zebranie z obecnością Juliusza Kleinera (1886–1957), który przywiązywał
wagę do gruntownych studiów językoznawczych, sam studiował u Antoine’a
Meilleta w École des Hautes Études w Paryżu. Kleiner mówił, że poparłby tę
koncepcję. Poinformował, iż w komisji, która opracowała przepisy, historycy literatury, on i Ignacy Chrzanowski, to właśnie postulowali, ale profesorowie języka
polskiego nie ustąpili.
Powstała taka sytuacja, że każdy student, również specjalizujący się w historii
literatury, w zakresie językoznawstwa „szedł pod nóż” trzykrotnie, a po trzecim
egzaminie mógł czuć się porządnie „wymęczony”. Nitsch był, jak wiemy, twórcą
dialektologii polskiej. Egzaminator wymagał niekiedy w zakresie „podstawowych
wiadomości” z dialektologii niezmiernie dokładnego opanowania dzieła stworzonego przez tego uczonego. Rzadko się zdarzało, by student specjalizujący się
w literaturze uporał się z językoznawstwem w okresie dwu lat, co zakładał program,
i na III oraz IV roku zajmował się już tylko swoją umiłowaną domeną. Mogła więc
zaistnieć przewaga przedmiotów językoznawczych nad historycznoliterackimi.
I wtedy profesorowi historii literatury zamykało to możliwość należytego przygotowania magistrantów w ciągu czterech lat studiów.
Przypomnieć trzeba pokrótce profil Kołaczkowskiego. Studiował on z należytym rozmysłem w kilku uniwersytetach niemieckich i francuskich. Jednak nie były
to studia przede wszystkim polonistyczne czy slawistyczne. Z tymi dziedzinami
miał do czynienia tylko przez jeden rok, jako słuchacz wykładów Aleksandra
Brücknera (1856–1939) w Berlinie; odbył natomiast gruntowne studia w zakresie
dyscyplin filozoficznych, estetyki, psychologii i metodologii nauk. Zakończył
studia w Uniwersytecie Jagiellońskim (w roku akademickim 1913/14) doktoratem
na podstawie dysertacji o estetyce Józefa Kremera. Promotorem był Tadeusz Sinko (1877–1966).
W działalności pisarskiej Kołaczkowski był krytykiem i historykiem literatury polskiej. Miał naturę wybuchową. Niezwykle krytycznie usposobiony był wobec Kleinera 1, mimo iż jedna cecha była właściwa obu uczonym. Z racji jubileuszu
Kleinera jego uczeń, Stefan Kawyn, skreślił sylwetkę mistrza, akcentując znamienną dlań „dostojność” podejmowanych tematów 2. To samo dałoby się powiedzieć
o Kołaczkowskim. Pisarze, którym poświęcił obszerniejsze rozprawy, to Fredro
(syntetyczna charakterystyka twórczości), Mickiewicz (charakterystyka człowieka),
Słowacki (wstęp do Fantazego w serii „Biblioteka Narodowa”), Norwid (studium
o ironii w jego poezji), Wyspiański (monografia twórczości dramatycznej), Ka1
S. K o ł a c z k o w s k i, Do luminarzy mojej parafii. Na marginesie monografii Kleinera
o Mickiewiczu. „Marchołt” 1934, nr 1, s. 194–196. Przedruk w: Pisma wybrane. T. 1: Portrety i zarysy literackie. Warszawa 1968, s. 368–371.
2
S. K a w y n, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin 1946.
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sprowicz (monografia, edycja jego dzieł – nie najlepsza; hołdownicze przyjęcie
tytułu „Marchołt” dla czasopisma, które stworzył i redagował), Brzozowski (udział
w niedokończonym wydaniu dzieł; początek monografii). Spośród pisarzy obcych
Kołaczkowski zajmował się Conradem i Hamsunem; monografię poświęcił Wagnerowi. Zainteresowany literaturami skandynawskimi, napisał syntezę Literatura
duńska, zamieszczoną w Wielkiej literaturze powszechnej opublikowanej przez
Trzaskę, Everta i Michalskiego.
Silną stroną Kołaczkowskiego były „pogranicza”. Na łamach „Marchołta”
ogłosił Stefan Szuman (1889–1972), profesor psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowo prowadzący seminarium wychowania estetycznego: Wstęp
zasadniczy do zagadnień wychowania estetycznego 3. Miał Kołaczkowski w UJ
możność współpracy z tym psychologiem i estetą w jednej osobie; postulował
tworzenie socjologii, której jeszcze brakowało w wielu uniwersytetach 4. Wymagał
od swych uczniów osadzania historii literatury w szerokich kontekstach. I uzyskiwał dobre rezultaty.
Kazimierz Czachowski (1890–1948) w syntezie polskiej literatury współczesnej nie omawiał polonistyki uniwersyteckiej. Wymienił wśród niewielu Kołaczkowskiego jako profesora tworzącego dobrą szkołę, w której znamienna jest troska
o wartości kulturalne. Wskazał Kazimierza Wykę (1910–1975) i Wacława Kubackiego (1907–1992) jako świetnie zapowiadających się uczniów Kołaczkowskiego 5.
Myśl Czachowskiego powtórzył Jan Hulewicz (1907–1980) w nekrologu Kołaczkowskiego ogłoszonym w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej 6.
Wzruszająco o Kołaczkowskim napisał Stanisław Pigoń (1885–1968):
Ze swej mennicy promotorskiej w ciągu paroletniej zaledwie działalności na katedrze
wypuścił monet niewiele, ale sztuka w sztukę – dukaty 7.

Owe „dukaty” wyliczył Wyka w pięknym wspomnieniu Stefan Kołaczkowski
i jego „czeladka”, otwierającym tom sylwetek ogłoszony już po śmierci autora 8.
Poza Wyką i Kubackim znaleźli się tam: Jan Łempicki (1910–1944 – poległy
3

nr 3.

S. S z u m a n, Wstęp zasadniczy do zagadnień wychowania estetycznego. „Marchołt” 1937,

4
Jako delegat UJ uczestniczył Kołaczkowski 13 IV 1930 w posiedzeniu w sprawie Nagrody
Literackiej Miasta Łodzi. W wolnych wnioskach wystąpił o zawieszenie wypłacania dorocznej nagrody i o przeznaczenie tej kwoty „na cele naukowo-społeczne, jak np. ufundowanie katedry socjologii”. Wniosek nie przeszedł. Niejasne jest, w jakiej uczelni miałaby powstać katedra socjologii
ufundowana przez magistrat Łodzi. W Łodzi był tylko oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej (zob.
J. S t a r n a w s k i, Kulisy literackiej nagrody Łodzi 1927–1933. „Osnowa” 1970 ájesieńñ, s. 89).
Kołaczkowski na temat „szkodliwych nagród” wypowiedział się w tym czasie dwukrotnie w łódzkiej
prasie codziennej („Głos Poranny” 1930, nry 128, 134).
5
K. C z a c h o w s k i, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1933. T. 3: Ekspresjonizm
i neorealizm. Warszawa 1936, s. 44–45.
6
A. O r d ę g a [J. H u l e w i c z], nekrolog S. Kołaczkowskiego. W zb.: Straty kultury polskiej
1939–1944. Red. A. Ordęga, T. Terlecki. T. 1. Glasgow 1945, s. 97–98.
7
S. P i g o ń, Wprowadzenie. W: S. K o ł a c z k o w s k i, Pisma wybrane. T. 1: Portrety.
Warszawa 1968, s. 12. Równocześnie Pigoń przedrukował Wprowadzenie, pt. Wizerunek dobrego
kolegi. Wspomnienie o Stefanie Kołaczkowskim, w tomie Z przędziwa pamięci. Urywki wspomnień
(Warszawa 1968).
8
K. W y k a, Stefan Kołaczkowski i jego „czeladka”. W: Odeszli. Warszawa 1983. Pierwodruk:
„Kultura” 1972, nr 8, s. 3.
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w powstaniu warszawskim), Józef Spytkowski (1907–1968) i nigdy nie wymieniany w tym gronie Tadeusz Ulewicz (1917–2012), który na seminarium Kołaczkowskiego przedstawił w 1939 r. pracę magisterską, a po wojnie, po jego śmierci,
współpracował z Pigoniem.
Działalność krytyczna i naukowa Kołaczkowskiego była oceniana kontrowersyjnie. Świetnie scharakteryzował ją Wacław Borowy (1890–1950), przyjaciel
Kołaczkowskiego, będący w swoim czasie pod urokiem monografii Twórczość
Jana Kasprowicza (1924) 9. Zestawił go Borowy z Leonem Piwińskim (1889–1942),
krytykiem i edytorem, który, podobnie jak Kołaczkowski, nie przeżył drugiej
wojny światowej:
[Piwiński i Kołaczkowski] posiadali wartości kontrastowe i uzupełniali się niejako. Samouk Piwiński pisał zawsze jak akademik; Kołaczkowski, wychowanek znakomitych uniwersytetów, pisał czasem jak wypędek. Samotnik Piwiński był zawsze zrównoważony i wyrozumiały; społecznik Kołaczkowski ulegał porywom i nie odznaczał się taktem. Piwiński miał
wrodzony jakby zmysł edytorski; Kołaczkowski każdą prawie zasadę wydawniczą poddawał
kompromisom, sporządził też jedną z najdziwaczniejszych edycyj (Kasprowicza). Ale Kołaczkowski skupiał myśl na wielkich tematach, gdy Piwiński nie mógł wygrzebać się z drobnych.
Kołaczkowski miał wybitny dar docierania do centralnych źródeł twórczości; Piwiński go nie
miał, mając natomiast znacznie lepsze odczucie formy.
[...] Piwiński sympatyzował [...] z Narodową Demokracją, kiedy Kołaczkowski był piłsudczykiem; później, kiedy Piwiński [...] objął redakcję umiarkowanie „sanacyjnego” „Pionu”,
Kołaczkowski deklarował się jako „neo-endek” i zaczął pisywać w „Prosto z Mostu”. Wtedy
to przyszło pomiędzy nimi do patetycznego zerwania znajomości, które zresztą później zostało odwołane (naturalnie i w jednym, i w drugim wypadku inicjatywa wyszła od Kołaczkowskiego) 10.

Borowy nazywał Kołaczkowskiego „czcicielem potęgi”. Wczuwając się w jego
oceny, nie zawsze na pierwszy rzut oka umotywowane, zrozumiałe po dokładnym
wczytaniu się w myśli charakteryzujące osobowość pisarza, doceniał zasługi
i osiągnięcia badacza.
Filipikę frontalną skierowano przeciw Kołaczkowskiemu w okresie, gdy zwalczano dawną naukę o literaturze, starając się przeciwstawić jej nową, postępową.
Stefan Żółkiewski w rozprawie O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce najcięższe działa wytoczył przeciw monografii o Kasprowiczu 11.
Uznał, że twórczość poety jest dla Kołaczkowskiego „wyrazem dojrzewającej
osobowości mistyka, jakby wyraziciela religijno-artystycznej formy życia osobowego”. Przytoczył spore fragmenty z zakończenia monografii, w której napiętnował „siedem grzechów naukowych” 12. Można zauważyć, że ów cytat, co prawda
– długi, wyrwany z kontekstu, nie jest na pierwszy rzut oka jasny, ale trzeba wczuć
się w rusztowania myślowe badacza. W tym czasie w programie Zjazdu Polonistów
wypadło Wyce omówić studia nad literaturą Młodej Polski. Zatytułował rozprawę:
Stan badań i potrzeby nauki o literaturze doby imperializmu. Używając, podobnie
jak Żółkiewski, terminu „imperializm”, wyjaśnił Wyka na wstępie, że to termin
9
W. B o r o w y, Monografia Kasprowicza. „Warszawianka” 1927, nr 37. Przedruk w: Studia
i szkice literackie. T. 1. Warszawa 1982, s. 556–559.
10
W. B o r o w y, Wspomnienie o Leonie Piwińskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 3/4, s. 343.
11
S. Ż ó ł k i e w s k i, O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce. Jw.,
R. 41, 1950, z. 1, s. 18–20.
12
Ibidem, s. 18–19.
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Lenina, oznaczający „ostatnie stadium kapitalizmu” 13. Takie były wypowiedzi
w okresie „zniewolonego umysłu”. Wyka był jednak prawdziwym humanistą,
a w stosunku do Kołaczkowskiego czuł się wdzięcznym uczniem. Toteż passus
o monografiach poświęconych Wyspiańskiemu i Kasprowiczowi sformułowany
został oględnie. Po latach, w innej atmosferze, napisał Wyka, przywoływane już
tu, wspomnienie o Kołaczkowskim i o jego „czeladce”, miejscami wzruszające,
w którym zasługi naukowe i dydaktyczne tego badacza zostały ocenione sprawiedliwie; autor wyraził się krytycznie tylko o monografii Kasprowicza. Oczywiście,
spośród uczniów Kołaczkowskiego – niejednokrotnie pisał o nim bardzo kompetentnie Józef Spytkowski 14. Podobnie Tadeusz Ulewicz, historyk polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego 15.
Warto zwrócić uwagę na jedną jeszcze wypowiedź. Wybitny filozof Henryk
Elzenberg w sui generis „notatniku” zapisał pod rokiem 1945:
W Nałęczowie miałem ze sobą Kleinera trzeci tom Słowackiego. Chciałem, stykając się
teraz z autorem względnie często, choć trochę wniknąć w jego „treść” [...]. Wydało mi się – przy
całym szacunku dla intelektu – że treść ta jest mało „gorejąca”; to nie Kołaczkowski 16.

Przytaczając stwierdzenie Elzenberga, piszący te słowa – przy całym szacunku dla autora – nie godzi się z tym, by monografie pióra Kołaczkowskiego wyżej
stały niż monografie pióra Kleinera; te drugie bowiem przynajmniej posunęły
naprzód naukę o literaturze w dawce nieporównywalnie większej. Ale do odnotowania jest fakt, że Kołaczkowski przemawiał do wybitnych umysłów filozoficznych.
Poświęcono mu jako krytykowi literackiemu i historykowi literatury dwie pozycje
książkowe 17. Walki Kołaczkowskiego o przebudowę studiów polonistycznych nie
mogli pominąć autorzy zajmujący się dziejami tego kierunku w Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Najbardziej zaciętym przeciwnikiem Kołaczkowskiego był Nitsch. Konflikt
między nimi był konfliktem „Cześników Raptusiewiczów”. Spotkały się we wrogich szańcach dwie wybujałe indywidualności. Żaden z nich nie przebierał w słowach. Gdy w pewnej dyskusji publicznej Kołaczkowski odpowiadał swemu adwersarzowi, a ten przerywał mu dwukrotnie, za trzecim razem zerwał się z krzesła
i, łupnąwszy pięścią w katedrę, zawołał: „Wyprowadźcie już raz tego wariata” 18.
Kołaczkowski zapowiedział ustąpienie z katedry z końcem roku akademickiego
13
K. W y k a, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze doby imperializmu. W: O sytuacji
w literaturze polskiej (18–22 V 1950). Warszawa 1954, s. 295.
14
J. S p y t k o w s k i: O Stefanie Kołaczkowskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 1/2; Studium
historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910–1945. W zb.: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny. Red. T. Ulewicz.
Oprac. M. C h a m c ó w n a [i in.]. Kraków 1966, s. 198–200, 240–248; Kołaczkowski Stefan Brunon. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13, z. 3 (1968).
15
T. U l e w i c z, Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim.
(Ogólny szkic historyczny). W zb.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia
katedr. Red. W. Taszycki, A. Zaręba. Kraków 1964.
16
H. E l z e n b e r g, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1963,
s. 241–242.
17
B. F a r o n, Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury. Wrocław 1976. – J. M us i a ł, Wartość i wartościowanie w pracach Stefana Kołaczkowskiego o literaturze. Przemyśl 2006.
18
T. U l e w i c z, Ride, si sapis, czyli stare kawały profesorskie w UJ. „Biuletyn Biblioteki
Jagiellońskiej” 2003, s. 265–266.
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1937/38, tak stawiając sprawę: albo Nitsch, albo ja. Rezygnację z katedry bardzo
mocno odradzili mu Brückner i Chrzanowski. Sfotografowali się razem i przesłali fotografię Kołaczkowskiemu z dedykacją:
Drogiemu przyjacielowi, Stefanowi Kołaczkowskiemu – na pamiątkę dwaj starzy przyjaciele z błagalną prośbą, żeby się nie podawał do dymisji
Czerwiec 1938 19

Spór rozstrzygnęli Niemcy. Kołaczkowski, aresztowany ze wszystkimi prawie
profesorami UJ, nie wytrzymał obozowych warunków, wrócił do Krakowa umierający, na noszach wyniesiony został z wagonu i zmarł niebawem. Postulaty jego
nie doczekały się spełnienia; miały jednak dalsze echa.
Julian Krzyżanowski (1892–1976), czynny dydaktycznie w tajnym nauczaniu
uniwersyteckim w Warszawie w latach drugiej wojny światowej, pisał do Pigonia, również czynnego dydaktyka w podziemnym Uniwersytecie Jagiellońskim,
19 VII 1944:
Przed dwoma dniami myślałem o Tobie w związku z elaboratem programowym, który mi
przysłano. Wacław [Borowy], gdy mu wskazałem parę pozycyj (starocerkiewszczyzna, greczyzna etc.), oświadczył, że dopiero teraz widać, że w wystąpieniach Kołaczkowskiego było
grubo mniej przesady, niż się wydawało. Tak! Duch mistrza z Gontyny wystąpił tu w całej swej
niesamowitej tępocie. Myślę oczywiście nie o naukowcu, lecz organizatorze szkolnictwa cierpiącym na dziwny daltonizm belferski 20.

Gdy tylko skończyła się druga wojna światowa, Krzyżanowski ogłosił w „Odrodzeniu”, w numerze 2 z r. 1945, artykuł Nauka w Warszawie, w którym pisał:
studium zorganizowane było tak, by w obrębie trzech lat student mógł uzyskać magisterium,
obejmowało tedy wszelkie nieodzowne dziedziny wykształcenia naukowoliterackiego z pominięciem jałowych przeżytków, starocerkiewszczyzny i greczyzny. Podobnie zorganizowałem
slawistykę, pojętą jako zespół nauk o kulturze ludów słowiańskich, a nie jako specjalizację
w gramatyce języków słowiańskich, jak to się nieraz praktykuje nawet i u nas 21.

W nowej reformie studiów (ok. 1950 r.) wprowadzono system rocznych egzaminów. Językoznawstwo nie zostało ograniczone, doszła nawet historia języka
polskiego. Odpadł język grecki, o co nie upomnieli się historycy literatury, według
których mógłby mieć znaczenie w edukacji polonisty język grecki opanowany,
tylko zaś „pokazany” – nie.
Po przydługim wstępie czas na podanie do druku tekstu, który 2 VIII 1948
skierował Nitsch do Jana Hulewicza.
19
Fotografia z dedykacją opublikowana została w tomie Dzieje Katedry Historii Literatury
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny (po s. 240); dedykację przytoczono także
w przypisie 166 na s. 244. Zob. też zamieszczoną po s. 224, na odwrocie portretowego zdjęcia Kołaczkowskiego, studencką karykaturę przedstawiającą mecz bokserski Nitscha z Kołaczkowskim.
20
Cyt. za: Cz. K ł a k, O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim. „Przegląd Humanistyczny” 2007,
nr 5, s. 79.
21
J. K r z y ż a n o w s k i, Nauka w Warszawie. W zb.: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Red.
J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1964, s. 336. Zob. też przedruk w zb.: Pamięć warszawskiej
odbudowy 1945–1949. Antologia. Wybór, przedmowa J. G ó r s k i. Warszawa 1972.
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UWAGI DO ARTYKUŁU ADAMA ORDĘGI O ST. KOŁACZKOWSKIM
W 1 T. „STRAT KULTURY POLSKIEJ” (GLASGOW 1945), GŁÓWNIE DO S. 97–98

Gdyby p. Ordęga czytał mój artykuł pt. O językowym dziale studiów polonistycznych [„Język
Polski” 1938 (maj–czerwiec)], nie poszedłby tak łatwo na lep niesumiennej demagogii megalomana
Kołaczkowskiego, nie wydrukowałby tam po prostu fałszów; nie podałby tam jako „słusznej” sprawy bardzo subiektywnie jako taka głoszonej.
Nieprawdą jest, jakoby wszyscy, a choćby większość profesorów literatury stała po stronie
Kołaczkowskiego. Ja nie znam ani jednego, który by go w pełni popierał. Nawet ci, co byli niechętni rzekomej przewadze językoznawstwa, jak Pigoń, nie chcieli go widzieć na krakowskiej katedrze
(o tym niżej). Na zebraniach krakowskich nie popierał go żaden z profesorów, wprost przeciw niemu,
a w obronie lingwistów wystąpił... Folkierski 22. Zjeżdżono go na zebraniu w Warszawie (mam list
Krzyżanowskiego 23, w którym mi donosi, że mu ostro zmył głowę Z. Łempicki 24), nie zgodzono się
z nim we Lwowie 25, a na konferencji ministerialnej, na której byłem 26, dwaj literaci byli w zupełności przeciw niemu (Grabowski 27 i Kleiner, bardzo wyraźnie), dwaj na pół drogi.
Bardzo dziwne jest w tym artykule takie bezwzględne poniżanie językoznawców, jakoby zupełnie niesamodzielnych i pokornie słuchających Nitscha. Jakie prawo miał autor tak ujemny sąd
wydawać o całej grupie, zupełnie jej nie znając?
Wobec tak niekrytycznego uwielbienia Kołaczkowskiego nie dziwią niektóre o nim sądy. Ja
znałem go bardzo dobrze (bywaliśmy u siebie, niestety) i twierdzę:
1) K[ołaczkowski] był megalomanem. Że sam siebie nazwał „bałaganiarzem” (słusznie, bo nie
tylko mówił, ale i pisał mętnie i licho, tak że się z niego śmiali np. Kutrzeba 28 czy Jan Nowak 29), to
wiem, ale to była tylko zewnętrzna poza. Dowody zaś megalomaństwa mam np. takie: gdy na posiedzeniu profesorów głosił, że polonistom brak wykładów estetyki, socjologii, psychologii twórczości
itp. i gdy go zapytano, kto to będzie wykładał, on z rozbrajającą skromnością powiedział: „ja” 30; no
a mówienie o lingwistyce, o której nie miał najmniejszego pojęcia?
22
W ł a d y s ł a w F o l k i e r s k i (1890–1961) był w okresie międzywojennym profesorem
filologii romańskiej w UJ.
23
J u l i a n K r z y ż a n o w s k i (1892–1976) był od 1935 r. profesorem historii literatury
polskiej w Uniwersytecie Warszawskim, przedtem profesorem uniwersytetu łotewskiego w Rydze.
Wydarzenie musiało mieć miejsce po 1935 roku.
24
Z y g m u n t Ł e m p i c k i (1886–1943), w latach międzywojennych profesor filologii germańskiej w Uniwersytecie Warszawskim, wkraczał mocno w teorię literatury.
25
Prawdopodobnie aluzja do Zjazdu im. Ignacego Krasickiego we Lwowie, 8–10 VI 1935.
Dużą część Zjazdu zajęły sprawy teorii literatury. Kołaczkowski wygłosił odczyt Kształcenie polonisty. Tekst nie został opublikowany w Księdze Referatów [...] pod redakcją L. Bernackiego (Lwów
1936), włączonej do „Pamiętnika Literackiego” (1936). Jedynie w Sprawozdaniu wydrukowano
(s. 720–721) wypowiedź Juliusza Kleinera: „Prof. Kołaczkowski zaznaczył solidarność swą z postulatem miary, o którym mówiłem w wykładzie poświęconym Krasickiemu. Z przyjemnością stwierdzam, że w przeciwieństwie do dawnych wystąpień – zastosował się teraz do owego postulatu, i że
gdy dawniejsze jego tezy i treścią, i zwłaszcza sposobem sformułowania pobudzały do protestu,
z dzisiejszymi tezami można się zgodzić. Tylko niewiele w nich nowego. Prof. Kołaczkowski głosi
jako nowe postulaty to, co profesorowie literatury czynią już od lat wielu”.
26
Prawdopodobnie mowa o komisji spowodowanej wystąpieniem Kołaczkowskiego.
27
T a d e u s z G r a b o w s k i (1871–1960) był w Dwudziestoleciu międzywojennym profesorem historii literatury polskiej Uniwersytetu Poznańskiego.
28
S t a n i s ł a w K u t r z e b a (1876–1946), profesor historii ustroju Polski w Uniwersytecie
Jagiellońskim, prezes Polskiej Akademii Umiejętności.
29
J a n N o w a k (1880–1940), profesor geologii w Uniwersytecie Jagiellońskim.
30
Nie należy myśli tej brać dosłownie. Kołaczkowski był inspiratorem, który od uczniów swych
wymagał znajomości estetyki, psychologii itp.
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Chwycił się tego, że przeciw obowiązującej formie magisteriów byli Wędkiewicz 31 i Łempicki
– ale to były sprawy wewnętrzne, bo żaden z nich nie był za okrojeniem studiów językowych, ba,
raczej za rozszerzeniem. W walce przeciw stronie językowej polonistyki powoływał się też na
Brücknera, na jego walkę z całą lingwistyką, nie wiedząc chyba, że Br[ückner] był prawie wyłącznie
filologiem i oceny estetycznej nie dawał, że właśnie on był najzacofańszym lingwistą, w lingwistyce
o wiele bardziej zacofanym niż ogół polskich lingwistów, którym Koł[aczkowski] zarzucał, że nie
znają nowych europejskich prądów.
Że znajdował poparcie, zawdzięczał to taniej demagogii (bujdy o przeciążeniu specjalnie polonistów) i nieznajomości przedmiotu u tych, do których apelował. Dlatego nie popierał go bez zastrzeżeń ż a d e n profesor literatury, a większość była wprost przeciw niemu.
Mam też powody bardzo sceptycznie zapatrywać się na wartość etyczną Kołaczkowskiego.
Zacznę od faktu wyłącznie etycznego. Róża Halpern z Buczacza (bo była druga taka z Sosnowca)
oddała pracę magisterską o przekładach Ibsena: jeden referent ją przyjął, Kołaczkowski odrzucił,
motywując, że nie może jej ocenić, bo kandydatka zabrała z Jagiellonki książkę o tym Feldmana, by
jej nie można skontrolować (pokazało się potem, że 1) nie pożyczała jej stamtąd, 2) drugi egzemplarz
był, nie wypożyczony, w bibliotece seminaryjnej!); proponowałem K[ołaczkowskie]mu (jako przewodniczący podkomisji polonistycznej), by to w ocenie zmienił, odmówił; prosił go więc o to proszony przeze mnie Chrzanowski, odmówił. Może to kto uzna za odwagę cywilną, ale ja uważam
raczej za połączoną z nieuczciwością megalomanię. Nigdy nie zapomnę sceny, jaka nastąpiła, gdym
kandydatce dał ocenę do przeczytania; po rozpaczach i tym podobnych objawach opanowała się
i przyznała, że ona o ocenie nie decyduje, ale że nigdy jej na myśl nie przyszło, by profesor uniwersytetu mógł tak postąpić; prosiła o pozwolenie odpisania sobie tej oceny, na co się oczywiście zgodziłem, bom to zawsze dopuszczał, a nie moją było rzeczą chronić honor profesora, który go sam
chronić nie chciał. Były i mniej drastyczne przykłady jego niesumiennego stosunku do studentów.
Skoro K[ołaczkowski] uważał się nie za profesora, ale za apostoła i pogromcę pisarzy (mówił
mi, że każe im tak a tak pisać, bo w przeciwnym razie będzie rżnął!), to nie powinien był starać się
o katedrę. Ja mam dotąd wyrzuty sumienia, żem mu w tym pomógł. Bo chciał go tylko Chrzanowski
(czego się potem trochę zapierał, ale co ja jako członek komisji wydziałowej dobrze pamiętam,
właśnie dlatego, żem sobie to potem wyrzucał). Otóż na tej komisji popierał go tylko Chrzanowski,
inni byli przeciw, tak że ocaliłem jego kandydaturę tylko ja, poparłszy Chrzanowskiego. K[ołaczkowski] o tym wiedział, ale mimo to, jak tylko został profesorem, w tej chwili najzupełniej zmienił
front wobec mnie; tak np. opowiadał m.in., że ja pytam studentów tak, by móc ich spalić, a gdym go
o to spytał wobec Lehra 32 i Kleczkowskiego 33, wcale się nie zaparł; ja wtedy: a skądże Pan to wie,
skoro Pan nigdy nie był przy żadnym moim egzaminie, on zaś najspokojniej: nie byłem, ale wiem,
bo Pana znam. Itp.
Profesurę rozpoczął od niesumienności. Na początku października, gdy już inni wykładali, a on
nawet wykładów nie zapowiedział 34, spotkaliśmy go (ja i Chrzanowski) na Rynku. Powiedział, że
nie zaraz zacznie, bo 1) nie miał czasu przygotować, choć od wiosny wiedział, że będzie mianowany, a w lecie był w Norwegii, 2) bo jest zajęty, musi pisywać różne listy w sprawie różnych ludzi...
A w połowie trymestru już wykładać przestał, powiedziawszy, że już temat wyczerpał i że profesor
nie powinien mieć tylu godzin (ale nominację przyjął).
Był wrogiem autonomii uniwersytetów, wzywając ministra artykułami gazetowymi, by narzuS t a n i s ł a w W ę d k i e w i c z (1888–1963), filolog romański, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
32
T a d e u s z L e h r - S p ł a w i ń s k i (1891–1965), slawista, profesor Uniwersytetu Jana
Kazimierza, później Uniwersytetu Jagiellońskiego.
33
A d a m K l e c z k o w s k i (1883–1949), germanista, profesor Uniwersytetu Poznańskiego,
później Uniwersytetu Jagiellońskiego.
34
W Uniwersytecie Jagiellońskim w owym czasie poszczególni profesorowie zaczynali wykłady, zwłaszcza seminaria, wywieszając ogłoszenie o dacie ich rozpoczęcia, która mogła być nawet
o parę tygodni czy o miesiąc późniejsza niż 1 października. Kołaczkowski nie był więc odosobniony.
31
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cił inny plan polonistyczny, „ideowy” (dziś by miał pole do działania). Groził przy tym (raz na posiedzeniu Tow[arzystwa] Miłośników Jęz[yka] Pol[skiego], drugi raz publicznie w liście do ministra
w „Gazecie Polskiej”), że jeżeli się to nie stanie, to zrezygnuje. Był to rodzaj szantażu, bo gdy plan
się nie zmienił, on mimo to z katedry nie ustąpił. Wobec tego widoczne, że z tym planem już katedrę
przyjął, wcale nie mając zamiaru wypełniać zobowiązań. W swej megalomanii apostolskiej uważał
to za zupełnie naturalne, w porządku. Toteż jego nieuczciwość można odrobinę zmniejszyć tylko
uznaniem tej nienormalnej, chorobliwej megalomanii; przyznać mu i skromność, i uczciwość równocześnie w żaden sposób nie można.
Takie fakty mógłbym bez końca niemal mnożyć. Ostatecznie to był maniacki, groźny megaloman.
A jego realna wartość? Oczywiście, że miał szersze idee badań duchowych dróg literatury
(najpodobniejszy był co do tego do Z. Łempickiego, ale o wiele od niego niższy tak jasnością horyzontu, jak zdolnością realnej pracy). Z profesorów literatury mimo wszystko był dalszym ciągiem
Tarnowskiego 35, Chrzanowskiego, Pigonia, tj. był przede wszystkim oceniaczem literatury społecznym (mniej „patriotycznym” niż tamci, raczej „duchowopatriotycznym”). Ale nawet od Tarnowskiego był niższy odczuciem estetycznym, od jego następców realną znajomością rzeczy, od Pigonia
zupełnym brakiem wartości filologicznej, nawet pogardą jej, co dziwi wobec kultu dla Brücknera,
którego wartość polega głównie na stronie filologicznej (literacko, nie lingwistycznie). Gdyby miał
kierunek estetyczny – jak mu się zdawało – to by był właśnie zwolennikiem lingwistyki (takiej czy
innej) jak Łempicki, Siedlecki 36, Budzyk 37 i inni.
2/8 48 / – / K. Nitsch
Kołaczkowski był bez wątpienia naturą głębszą, ale też o swej głębi święcie przekonanym. Nie
była to natura kontemplacyjna, na odwrót, czuł się powołanym do szerzenia swych idei, i to do ich
szerzenia w sposób bezwzględny. Jeżeli się nazywał „bałaganiarzem”, to bynajmniej nie przez
skromność, ale zdaje się dlatego, że widział, iż pisał mętnie (też i niechlujnie) i nie umiał swych
głębokich myśli wyrazić. Tymczasem on i myślał mętnie, z czego sobie w swym braku autokrytycyzmu sprawy nie zdawał. Był to mętny i fanatyczny prorok czy apostoł. Z tego powodu popełnił
sporo czynów nieetycznych, w czym albo się nie orientował, albo uważał je wobec wielkości swojej
misji za obojętne – dla niej wszystkie drogi były dobre.
Do profesury dążył, by móc działać dla swej idei. Obojętne mu było, że w historii literatury
polskiej miał bardzo słabe przygotowanie (jak chyba żaden z profesorów tego przedmiotu), a dla
zakrycia tego potępiał całą stronę literacko-filologiczną (uznawaną przez wszystkich innych, może
nawet przez Tarnowskiego); co do strony estetycznej się łudził, a nie mając pojęcia o lingwistyce,
nie zdawał sobie sprawy, że w literaturze nie można jej oceniać bez znajomości językowego materiału (choć w muzyce prawdopodobnie rozumiał, że do mówienia o niej trzeba znać muzyczną
technikę).

Hulewicz wypowiedź Nitscha o Kołaczkowskim dał w r. 1968 do przeczytania
Pigoniowi. Otrzymał od niego list:
17 V [1]968
Szanowny i Drogi Panie,
Zwracam list Nitscha, rzeczywiście pierwszorzędny dokument. Kiedyś, kiedyś rzuci wiązkę
światła na stosunki personalne w gronie krakowskim. Dziś ani pozwany, ani powód nie żyją – cóż
rozgrzebywać sprawę urażonego kauzyperdy.
35
S t a n i s ł a w T a r n o w s k i (1837–1917), profesor historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim przez 40 lat (!), prezes Polskiej Akademii Umiejętności, jest traktowany przez
potomność jako krytyk na katedrze. W pewnej mierze krytykiem na katedrze był Kołaczkowski.
36
F r a n c i s z e k S i e d l e c k i (1906–1942), krytyk literacki i teoretyk literatury.
37
K a z i m i e r z B u d z y k (1911–1964), historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
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JERZY STARNAWSKI

Dowiedziałem się czegoś i o sobie: że byłem p r z e c i w kandydaturze K[ołaczkowskiego]. To
nieprawda, przynajmniej niecałkowita. K[ołaczkowski] habilitował się, kiedy byłem jeszcze w Wilnie. Kiedy szło o katedrę – prawda, primo loco stawiałem kandydaturę Borowego; ale gdy się okazało, że B[orowy] nie przyjdzie, byłem za K[ołaczkowskim] 38.
Chyba odda Pan ten dokument do Archiwum UJ. [...]
Łączę wyrazy prawdziwego poważania, a dorzucam też serdeczne pozdrowienia
St. P.

Wydaje się, że w drugim dziesiątku XXI wieku nastąpiło już owo „kiedyś,
kiedyś”, o którym pisał Pigoń, i oba teksty (długi list Nitscha i krótki Pigonia)
należy opublikować.
Abstract
JERZY STARNAWSKI

NEW MATERIALS TO NITSCH – KOŁACZKOWSKI CONFLICT
The article is devoted to a conflict between two professors of Jagellonian University, Stefan
Kołaczkowski and Kazimierz Nitsch, which took place in the Interwar period, and referred to Polish
studies structure. Kołaczkowski postulated limiting linguistic courses to literary history specialisation
students, which met Nitsch’s protest. The article focuses mainly on Kołaczkowski’s figure and activities, quoting, in majority positive, statements about him by eminent researchers – his university
colleagues and allumni. Following this introductory part, the author of the article submits for publication a thorough text which Nitsch directed in 1948 to Jan Hulewicz, presenting Kołaczkowski in
an unfavourable manner.
38
W Dwudziestoleciu międzywojennym było w czym przebierać. Borowy wydawał się kandydatem do katedry istotnie najlepszym. Parokrotnie wymieniano go w ankietach nie tylko w Uniwersytecie Jagiellońskim. Różne względy sprawiły, że profesorem został w Uniwersytecie Warszawskim dopiero w 1938 roku. Kołaczkowski objął katedrę w r. 1933, gdy Borowy wykładał, nie mając
tytułu profesora, w Uniwersytecie Londyńskim.
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JAKUB MALIK
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ZWYCIĘSTWO CONRADA
W i e s ł a w R a t a j c z a k, CONRAD I KONIEC EPOKI ŻAGLOWCÓW. (Recenzent: Jan Tomkowski. Indeks: Olga Winciorek). Poznań 2010. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 186. Seria „Filologia Polska”.
Nr 20.
Joseph Conrad. Nazwisko z literackiego muzeum. Autor-posąg. Sumienie Europy.
A z drugiej strony, ciągle niepokojący czymś trudnym do uchwycenia, niedościgły wzorzec
czystości formy, człowiek o niebywałym poczuciu osadzenia w transcendencji. Poza tym
powiedziano już o nim wszystko lub prawie wszystko i po studiach Zdzisława Najdera,
Barbary Kocówny i wielu badaczy anglojęzycznych wydawać by się mogło, że niczego
więcej nie da się już dodać. To jednak, jak okazuje się przy lekturze książki Wiesława
Ratajczaka, pozory.
Szczerze powiedziawszy, to niebywały kłopot pisać o pozycji, dla której w literaturze
przedmiotu nie ma żadnego porównania. Ponadto wielokrotnie reinterpretuje ona ustalone
od lat przekonania (okazujące się często wmówieniami), burząc bezpieczny obraz Conrada marynisty, Conrada moralisty, Conrada – pisarza tajemnicy. I, zaznaczmy od razu, to
książka udana, przekonująca i mądra. Najuczciwszą strategię, jaką w jej przypadku może
przyjąć recenzent, stanowi podzielenie się refleksjami, stwierdzeniami, a także pytaniami
i próbami dopowiedzeń rodzącymi się w toku lektury. Zwłaszcza tymi ostatnimi, bo książka – co jest jej wielkim walorem – zachęca do ponownej dyskusji nad twórczością Conrada (dyskusji w pewien sposób ostatnio zaniechanej), wydobywa pisarza z magazynu bibliotecznego i włącza go we współczesny obieg kultury.
Gdybym miał jednym zdaniem podsumować książkę Ratajczaka, dać możliwie najkrótszą jej charakterystykę, to z całym przekonaniem stwierdziłbym: chrześcijanin czyta
Conrada. Z takim jednak zastrzeżeniem, iż chrześcijaństwo jako podstawa światopoglądowa, jako system generujący pole odczytań to nie tylko religia, system prawny i etyczny
czy przekonania. Ratajczak rozumie bowiem chrześcijaństwo głębiej, podobnie jak rozumieją je współcześni teologowie – Joseph Ratzinger czy Jean Daniélou: jako interwencję
Boga w historię człowieka, jako wydarzenie związane nie ze stroną jurydyczną religii,
z kodeksem moralnym czy z obrzędami, ale z wiarą.
Ratajczak przedstawił 10 szkiców interpretacyjnych, które budują spójną całość pozwalającą widzieć dzieło Conrada w nowej perspektywie. To interpretacje skupione,
zdyscyplinowane, operujące językiem aksjologii i na nią zorientowane. Są próbą interpretacji światopoglądu tekstu. Poszczególne szkice wymykają się może nie tyle ku metafizyce, ile ku eschatologicznemu widzeniu rzeczywistości. Życie rozumiane jest tutaj jako
doświadczenie, jako nie kończący się dialog z Bogiem.
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Drugi ważny element recenzowanej książki to „zwrócenie uwagi na obecność w twórczości Conrada fundamentalnych dzieł i toposów kultury europejskiej [...]” (s. 7). Zasadniczym punktem odniesienia staje się dla Ratajczaka Biblia i jej oddziaływanie. Nawiązania biblijne zaś, jego zdaniem, „świadczą o duchowych poszukiwaniach Conrada” (s. 59).
To słuszne, choć dzisiaj, niestety, niepopularne założenie. Oczywiste wszakże, iż kultura
europejska jest utwierdzona w świecie biblijnych wartości, obrazów i kontekstów. Pismo
Święte stanowi także system umożliwiający wyjście poza ramy, poza linie demarkacyjne
oddzielające od siebie ludzi.
Na przykładzie Nostroma Ratajczak pokazuje jeden z podstawowych dylematów
Conrada – czy to, jak człowiek się zachowuje, wynika z przyjęcia bądź kontestacji umowy
społecznej (gry społecznej), czy też z wewnętrznej prawdy (s. 9), na której dana osoba się
opiera (a może nią być np. wiara w biblijnym rozumieniu – emuna).
Niezwykle przekonująco interpretuje badacz podejmowane przez postacie z dzieł
Conrada próby samotności, doświadczenia pustyni. To moment spotkania swojego „ja
transcendentnego”. Przykład Kurtza z Jądra ciemności (s. 10) jest szczególnie wymowny,
bo odwołuje się właśnie wprost do biblijnego rozumienia tego doświadczenia (od historii
Abrahama i wyjścia z Egiptu poczynając). Trzeba zdecydowanie podkreślić, że kategorię
pustyni odczytuje Ratajczak w kluczu hermeneutyki biblijnej. Próba pustyni jest krokiem
w kierunku autentyczności, w kierunku poznania prawdy o sobie, granic własnego ograniczenia. Szczerość i autentyczność (pojmowana jako trud poznania samego siebie, swoiste
stanięcie w prawdzie) – to słusznie wskazane dwa najważniejsze punkty metody pisarskiej
Conrada (zob. s. 10–11).
Kolejny istotny punkt w świadomości twórczej autora Lorda Jima, jaki wskazuje
Ratajczak, stanowi personalistyczne podejście do antropologii. Gra ze światem Martina
z Nostroma, chęć zachowania siebie, skoncentrowania na sobie prowadzi do „lęku przed
rozpadem” (s. 20–21), który rozumieć możemy jako śmierć ontyczną. Jest to także poszukiwanie wyjścia, pomocy w tej sytuacji. Interpretacja postaci Martina jawi się jako
kluczowa do rozpoznania w metodologii Ratajczaka inspiracji chrześcijańskich. Bohater
ów umiera z powodu samotności, by się odrodzić jako nowy człowiek. Ratajczak mówi
tu o oczyszczeniu i o nowych narodzinach (s. 25). To nox atra opisana przez Conrada,
odwołująca się bezpośrednio do mistyków. Jałowe życie Martina zostaje odmienione –
dostrzega on swoją nicość, miałkość i szuka pomocy. Martin – dandys odwracający gest
Chrystusa – to jednak nie ktoś taki, jak cierpiący Sługa Jahwe: „Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi”, przedstawiony przez Deutero-Izajasza (Iz 53, 3) 1, ale ktoś odpychający
i gardzący wszystkimi. Charakterystyczne, że trwające trzy dni osamotnienie Martina nie
przynosi ocalenia. Jest on jednym z tych, którzy nie przyjmują Słowa wkraczającego w ich
życie. Jego egzystencja kończy się samobójstwem, osamotnienie staje się alienacją prowadzącą do śmierci. Nawet w ostatnich momentach życia bohater „odwraca” gest Chrystusa, stąd jego finalne słowa podobne są do Jezusowego „Meszalam” – „Dokonało się”
(J 19, 30); Martin mówi: „It is done” – „Zrobione” (s. 26). Chciałbym, żeby w swoich
pracach interpretacyjnych Ratajczak ośmielił się pójść dalej, żeby zaprezentował, jak
Conrad wykorzystuje własne świadectwo śmierci ontycznej – próby samobójczej (s. 26)
do celów... katechetycznych (określenie to źle się niektórym kojarzy, ale ma przecież
wielką i chwalebną tradycję).
Dlaczego Conrad wybrał pustynię? – to ważne pytanie, które winno się pojawić.
Zwyczajowo przecież kojarzymy analizowaną prozę z żywiołami morskimi, z wodą.
1
Ten i następne cytaty ze Starego i Nowego Testamentu na podstawie Biblii Jerozolimskiej
(Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. Wstępy, przypisy, komentarze, marginalia przeł. zespół pod kier. A. C h o l e w i ń s k i e g o i Z. K i e r n i k o w s k i eg o. Poznań 2006).
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Stawiając je, Ratajczak wskazuje na kategorie związane z pustynią – na obraz ziemi jałowej, suchości (s. 29). Suchość rzeczywiście – co przytacza autor książki za słownikiem
Juana Eduarda Cirlota – jest znakiem klimatu duchowego. W taki też sposób sytuację
człowieka opisuje Biblia, gdy mówi o „ziemi zeschłej, spragnionej, bez wody” (Ps 63, 2).
Ale pustynia zawsze jest szansą na odkrycie prawdy, na próbę własnej wiary, na odnalezienie swojego autentycznego „ja”. Prezentuje nam zatem Ratajczak w powieści Conrada
scenariusz pozytywny, czyniąc to na przykładzie Nostroma (s. 30): oczyszczenie z pychy
i rozpoczęcie życia autentycznego. Ta zmiana, wyrażona opozycją pojęć człowieka zewnętrznego i człowieka duchowego, ma swój odpowiednik w nauczaniu św. Pawła, piszącego o człowieku zmysłowym i duchowym. W świetle poczynionych rozpoznań nierozstrzygnięte pozostaje pytanie: czy dla Conrada Bóg to tylko prawo? Taki pogląd
przywołuje badacz za Janem Józefem Szczepańskim (s. 31), ale gdy spojrzymy na sposób,
w jaki interpretuje powieść Conrada, widać, że nie do końca się z tym zgadza. Problem
autentyczności, którym się zajmuje, wskazuje raczej na ujęcie dynamiczne niż na jurydyczną statykę.
Jednym z najciekawszych szkiców Ratajczaka, a dodatkowo jednym z najlepszych
studiów porównawczych dotyczących Lalki Bolesława Prusa, jest rozdział poświęcony
jej związkom z Plantatorem z Malaty Conrada. Ze względu na istotność tego fragmentu
recenzowanej książki, należącego do najważniejszych w ostatnich latach studiów nad
Lalką, chcę mu postawić zasadnicze pytanie, które może znaleźć odpowiedź w przyszłych
pracach Ratajczaka. Zastanawiam się bowiem, czy domniemane odebranie sobie życia
przez Wokulskiego jest faktycznie hipotezą bardziej prawdopodobną od innych (zob.
s. 40). Śmiem twierdzić, że dokładna interpretacja epizodu z niedoszłym samobójstwem
pod Skierniewicami, które stanowi apogeum kenozy tego bohatera i jego dalsze postępowanie na drodze wiary, zaświadczane konkretnymi wydarzeniami i aktami, czyni takie
zakończenie niemożliwym! Widzieć to musi również Ratajczak, skoro proponuje rozpatrywanie cierpień Wokulskiego z perspektywy egzystencjalnej (s. 41). Podkreślić też
trzeba, że badacz wpisuje się w bardzo szlachetny sposób czytania Lalki w kontekście
innych utworów literackich. To metodologia odmienna od intertekstualnej, bo oprócz szwów
tekstowych pokazuje też wspólnotę świadomości i światopoglądu tekstu. Warto tu przywołać poprzedników Ratajczaka – Juliana Bohdana Grzeniewskiego i Henryka Markiewicza, zestawiających dzieło Prusa ze Zbrodnią i karą Fiodora Dostojewskiego, oraz Jana
Tomkowskiego, rysującego paralelę między Lalką a książką Dwadzieścia tysięcy mil
podmorskiej żeglugi Jules’a Verne’a.
Niezwykle dobitny jest szkic o Zwycięstwie – powieści bardzo mocno wprowadzającej kontekst ewangeliczny. Dobra Nowina to przecież właśnie nowina o zwycięstwie –
zwycięstwie nad śmiercią; ono stanowi istotę kerygmatu apostolskiego. Ratajczak udowadnia, że Conrad tworzy trzy warianty biografii Chrystusa (s. 43), trzy sposoby Jego naśladowania. Warto jeszcze wzmocnić ów dowód stwierdzeniem, że w orędziu chrześcijańskim
zwycięstwo ma charakter bytowy, ontologiczny; jest nie tylko synonimem wygranej, ale
wydarzeniem, które miało miejsce w historii i które ściśle wiąże się z paschalnym wydarzeniem Jezusa Chrystusa. Św. Paweł sformułował to w lapidarnej formule: „Zwycięstwo
pochłonęło śmierć” (1 Kor 15, 54). Jak już stwierdziłem, Conrad pokazuje nam trzy warianty: Axela Heysta – nieświadomego stawania się Chrystusem; Jonesa – parodiującego
Chrystusa; i Lenę – stającą się Chrystusem przez miłość, rozumianą jako przyjęcie krzyża,
i przez kenozę.
Zwycięstwo to powieść o Bożej interwencji, w której Stwórca przypomina człowiekowi o tym, kim ten jest. Heyst przede wszystkim doświadcza poczucia wytrącenia z panowania nad własnym losem, uświadamia sobie fakt, że nie może się uważać za pana dziejów.
Co więcej, w jego życiu – jak udowadnia Ratajczak (s. 46) – dokonują się dwa cudy:
uratowanie z opresji Morrisona oraz podniesienie Leny z moralnego dna. Heyst jednak nie
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widzi tych zdarzeń w kategorii cudu, chce odwrócić ich sens, nie uwzględniając, co się
w nich ujawnia: że miłość jest siłą, która unieważnia ludzkie plany, „wszelkie założone
przez człowieka scenariusze” (s. 48). Miłość to siła wyzwalająca, dlatego jej potęgi będzie
się bał diaboliczny Jones. Jej Boskie pochodzenie i Boski status odkryje Lena; dostrzeże
ona, iż sens jej egzystencji stanowi oddanie życia za drugiego człowieka – za Heysta. To
wiara prosta, ale sięgająca sedna: że miłość najpełniej realizuje się w wymiarze krzyża.
Dlatego ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa – do tych, których prowadzi Duch Boży
(s. 58). W omawianym przypadku odniesie je Lena, „stając się” Jezusem.
Ratajczak tropi w powieściach Conrada bardzo istotny wątek, a mianowicie zastąpienie
duchowości prymitywnym materializmem, powodującym nieszczęście ludzi owładniętych
żądzą posiadania dóbr. Emblematem kultury Zachodu staje się moneta – ją właśnie w Karainie Hollis daje tytułowemu bohaterowi, wpajając weń przekonanie, że „od tego wszystko zależy”. To obraz – jak słusznie stwierdza Ratajczak – „pustki własnego świata, w którym
transcendencję wyparł kult pieniądza” (s. 65). Ta początkowa konstatacja Marlowa z Jądra
ciemności ciąży nad całym Conradowskim postrzeganiem kultury Zachodniej Europy.
Niezwykle interesującym świadectwem XIX-wiecznego widzenia rzeczywistości jest
studium o postaciach mędrców. To także łączy Conrada z Prusem, gdyż dla tego drugiego
mędrzec stał się jedną z kluczowych kreacji – by przypomnieć choćby Geista z Lalki,
Dębickiego z Emancypantek czy Menesa z Faraona. Podobne wydaje się też stanowisko
Conrada, choć ten często uznaje mędrca za nosiciela martwych prawd, podczas gdy
prawda absolutna leży gdzie indziej, a spekulacje intelektualne nie mogą zastąpić prawdziwej wiary. Cytowane przez Ratajczaka zdanie z Tajfunu: „Są takie rzeczy, o których
nie ma słowa w książkach” (s. 106), jest jakąś reminiscencją doświadczenia Wokulskiego
(mającego przecież wielkie ambicje naukowe), że pozostały mu wierne jedynie „ziemia,
prosty człowiek i Bóg” 2.
Bardzo przekonująca jest Ratajczakowa interpretacja Smugi cienia – moim zdaniem,
mocno niedocenionego i często opacznie czytanego tekstu Conrada. Badacz pokazuje, jak
w tym dziele przenikają się i komentują opowieści o wędrówce (s. 108), rozumianej jako
„czas nauki i próby” (s. 109).
Ostatnie studium w książce to szkic poświęcony śmierci. Momentowi granicznemu.
Progowi nieskończoności. Ratajczak zwraca uwagę na istotny aspekt, jaki odnajdujemy
w piśmiennictwie Conrada, a mianowicie, iż stosunek do śmierci warunkuje wiara (s. 166).
Nie mogę jednak zgodzić się z wprowadzoną do dyskursu konstatacją filozoficzną zaczerpniętą z książki ks. Józefa Tischnera Świat ludzkiej nadziei, a głoszącą, że śmierć jest „pustoszącą pustką” (s. 167). Pytanie o plany Boga wiedzie do zdania, które czytamy u proroka Izajasza: „wasze drogi [nie są] moimi drogami” (Iz 55, 8). A śmierć – tak jak krzyż
u Cypriana Kamila Norwida – staje się nam bramą. Choć jest to rzeczywiście kwestia wiary.
Ratajczak napisał książkę niezwykłą, skłaniającą do podjęcia na nowo dyskusji o Conradzie, ale równie dobrze – o kondycji człowieka współczesnego. Pokazuje nam punkty
węzłowe tej dyskusji, osadzając je na conradowskim tle. To także rozprawa ważna dla literaturoznawców, Ratajczak bowiem daje przykład wierności tekstowi, co w dzisiejszych
pracach – skupionych na pogoni za innowacyjnością metodologiczną interpretacji – jest
rzadkością. Autor recenzowanych studiów nie sprzeciwia się tekstowi, jego sensom rudymentarnym, pryncypiom światopoglądowym. Bardzo umiejętnie stawia pytania tekstom
Conrada oraz wskazuje, jakie pytania stawiają one rzeczywistości. Zdyscyplinowanie
Ratajczaka, skupienie się na tekście oraz ogromne zaplecze erudycyjne, połączone z koronkową wręcz interpretacją, tworzą tom, który może – studząc część gorączkowych zapędów – dać humanistyce nowy oddech, wyznaczyć jej nowe kierunki. To zwycięstwo obu:
badacza i pisarza.
2
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JAKUB A. MALIK
(John Paul II Catholic University of Lublin)

CONRAD’S VICTORY
The review discusses Wiesław Ratajczak’s book Conrad and the End of the Sailing Ship Epoch,
devoted mainly to Christian inspirations in Joseph Conrad’s creativity.

ANNA CICHOŃ
(Uniwersytet Wrocławski)

DZIEDZICTWO KULTUROWE CONRADA
CONRAD A POLSKA. Redakcja naukowa: W i e s ł a w K r a j k a. Lublin 2011.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 368. Seria „Joseph Conrad
a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”. Redakcja naukowa serii: Wiesław Krajka. Tom 1.
W 2011 roku ukazał się pierwszy tom nowej serii wydawniczej pod redakcją naukową
Wiesława Krajki, poświęconej twórczości Josepha Conrada oraz jej krytyce i recepcji.
Założeniem programowym serii jest prezentowanie międzynarodowych badań nad związkami tej prozy z Polską i ze środkowoeuropejskim obszarem kulturowym – z Rosją oraz
z Ukrainą i Białorusią, których zachodnie terytoria stanowiły Kresy byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zatytułowana „Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”, ma zawierać przekłady prac monograficznych i artykułów publikowanych
wcześniej w języku angielskim w serii „Conrad: Eastern and Western Perspectives”. Serię
tę, wydawaną pod redakcją Krajki od 1992 roku przez East European Monographs / Social
Science Monographs w Boulder i przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
a dystrybuowaną przez Columbia University Press w Nowym Jorku, doceniono jako jedną
z najważniejszych conradologicznych publikacji ciągłych, obok takich czasopism jak
„Conradiana” (USA), „The Conradian” (Wielka Brytania) i „L’Époque Conradienne”
(Francja). Interesującym i istotnym wkładem owej serii do badań krytycznoliterackich jest
ugruntowanie problematyki polskiej i środkowoeuropejskiej jako zagadnienia o zasadniczym i ogólnym, a nie tylko narodowym, znaczeniu dla twórczości Conrada. W wydanych
do tej pory 20 tomach zawarte są prace prawie 200 uczonych ze wszystkich kontynentów,
omawiające – z różnych perspektyw metodologicznych i kulturowych – związki Conrada
z tradycją środkowoeuropejską. Nie jest to, naturalnie, powrót do archaicznego sporu o jego
przynależność do polskiej bądź angielskiej literatury, ale prezentacja wielu wymiarów
przyjętego już, światowego nurtu krytycznego w studiach nad owym prozaikiem.
Zainaugurowana 2 lata temu seria „Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat” ma na celu wpisanie tych badań w polski obieg naukowy i czytelniczy. Jej
poszczególne tomy mają być poświęcone metodologiczno-teoretycznym, historycznym,
komparatystycznym i tematycznym aspektom twórczości Conrada, jej krytyki i recepcji.
Prezentowane prace adresowane są do literaturoznawców (nie tylko conradystów), których
może zainteresować różnorodność podejść metodologicznych i procedur analitycznych
oraz zewnętrzna, międzynarodowa perspektywa oglądu kultury polskiej przyjęta przez
zagranicznych autorów artykułów tu publikowanych. Większość z nich, obok tych zamówionych specjalnie do poszczególnych tomów tematycznych, została wybrana spośród
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referatów wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach organizowanych cyklicznie
przez Zakład Studiów Conradoznawczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencje owe, jak we wstępie pisze Krajka, stanowią naturalne zaplecze obu
serii ukazujących się pod jego redakcją naukową – zarówno tej anglojęzycznej, ugruntowanej już od 20 lat, jak i tej nowej, polskojęzycznej (s. 15).
Pierwszy tom omawianej serii poświęcony jest związkom Conrada z polską kulturą,
tradycjami i wartościami. Publikowane tu rozprawy conradystów z Polski, USA, Kanady,
Wielkiej Brytanii i Francji dotyczą trzech zasadniczych aspektów tematycznych: bezpośrednich relacji Conrada z Polską, jego historyczno-rodzinnych uwarunkowań oraz jego
tożsamości kulturowej, łączącej w sobie wpływy polskiej tradycji romantyczno-powstańczej, a także pozytywistyczno-pragmatycznej.
Na początku tomu zamieszczona jest antologia cytatów ze źródeł i opracowań dotyczących pobytów Conrada w Polsce (w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Zakopanem) i na
Ukrainie (w Żytomierzu, Berdyczowie, Terechowej, Lwowie, Kalinówce). Tymi „śladami”
– jak dowiadujemy się z tekstu Krajki i Katarzyny Sokołowskiej – odbywały się międzynarodowe wyjazdy studyjne uczestników konferencji, organizowane przez UMCS co 5 lat
od 1991 roku. Wyjazdy te okazały się o tyle ważne, że poznanie miejsc bezpośrednio
związanych z twórczością pisarza stało się „standardowym komponentem wykształcenia
międzynarodowego conradysty” (s. 37).
Ciekawym studium w tej części tomu jest też przegląd najważniejszych nurtów w polskiej recepcji Conrada do roku 1989, autorstwa redaktora serii. Szkic Krajki Conrad a Polska: perspektywa mojego pokolenia przedstawia trendy refleksji krytycznej nad prozaikiem,
z uwzględnieniem zasadniczych wydarzeń historycznych, które zmieniały kierunki zainteresowań badawczych – czyli pierwszej i drugiej wojny światowej oraz przełomu 1956.
W odniesieniu do tych ewoluujących nurtów krytycznych autor zarysowuje program studiów
conradologicznych realizowany pod jego kierunkiem na UMCS-ie od 1991 roku i stara się
określić znaczenie twórczości Conrada dla współczesnej kultury polskiej. Jak sam stwierdza,
teksty zamieszczone w tej części zbioru „mają charakter programowy dla [...] całej serii
»Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat«” (s. 18).
Sekcja tomu poświęcona dziedzictwu historyczno-rodzinnemu Conrada zawiera artykuły na temat wpływu atmosfery domu rodzinnego i poglądów krewnych pisarza oraz
sytuacji społeczno-politycznej Polski w drugiej połowie XIX wieku na jego postawę aksjologiczną, kształtowaną już we wczesnym dzieciństwie. W eseju pt. Joseph Conrad w latach
1861–1869. Czy był polskim romantyczno-martyrologicznym patriotą? Krajka argumentuje, że zaangażowanie polityczne Apollona Korzeniowskiego i jego romantyczno-mesjanistyczne przekonania stanowiły zapewne ważny wzorzec dla Conrada i rzutowały na rozwój
jego osobowości i światopoglądu. Autor artykułu nie udziela odpowiedzi na pytanie, na ile
wpływ ojca był trwałym źródłem tożsamości Conrada, który przecież, szybko osierocony,
został oddany na wychowanie do swojego wuja, Tadeusza Bobrowskiego, wyznającego
zgoła inne, pozytywistyczno-pragmatyczne poglądy. Wspomniane kwestie autor ten rozpatruje w odniesieniu do stanu badań krytyczno-biograficznych oraz do biograficznego
filmu produkcji francuskiej z 1990 roku, zatytułowanego Kapitan Conrad.
Kolejny artykuł w tomie – Patriotyczna działalność Hilarego Korzeniowskiego i rodziny Korzeniowskich – to praca o charakterze archiwalnym. Opierając się na materiałach
odnalezionych w Państwowym Archiwum w Żytomierzu, Lilia Omelan rekonstruuje w tym
tekście kilka mniej znanych faktów z życia stryjów Conrada, Roberta i Hilarego, oraz jego
ciotki, Emilii. Na podstawie pozyskanych dokumentów potwierdza przypuszczenia badaczy, że wszyscy ci krewni Conrada byli zaangażowani politycznie, i prezentuje nowe informacje dotyczące patriotyczno-wyzwoleńczej działalności Hilarego Korzeniowskiego.
Konteksty historyczno-rodzinne Conrada są przedmiotem trzech artykułów Addisona
Brossa – „Szaleństwo Almayera” a polski spór o materializm, Tadeusza Bobrowskiego
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„Pamiętnik z mojego życia”. Esej wprowadzający. (Fragmenty) oraz Powstanie styczniowe
i jego skutki: temat nieobecny w świadomości politycznej Conrada. Przedstawiona tu perspektywa badawcza i wynikające z niej wnioski wiodą w innym kierunku niż prace Krajki
i Omelan. W swoich rozprawach Bross podkreśla wpływ poglądów pozytywistyczno-pragmatycznych prezentowanych przez wuja Bobrowskiego na przyszłego pisarza. Zdaniem
Brossa, o tym, że tego typu postawa była bliższa Conradowi, świadczy wymowa jego
pierwszej powieści, Szaleństwo Almayera, gdzie autor nie bez uznania ocenia misje handlowe Europejczyków i ich dążenie do pomnażania bogactwa jako wyraz postępu gospodarczego. Można się tu doszukiwać związku z zasadami polskiego pozytywizmu, „zgodnie
z którymi naród miał przetrwać dzięki działalności przemysłowej i handlowej” (s. 134).
Sceptycyzmu Conrada wobec postaw narodowo-wyzwoleńczych ma ponadto dowodzić to,
że w swej twórczości nie podejmował on tematu powstania styczniowego. Brak ten wydaje się zastanawiający i prowadzi Brossa do wniosku, iż stroniąc od udziału w zasadniczej
dyskusji, która odbywała się w Polsce, Conrad świadomie dystansował się od spraw narodowych.
Ostatni tekst Brossa jest kompilacją obszernych fragmentów z przedmowy do przetłumaczonego przez niego na język angielski i opublikowanego w 2008 roku Pamiętnika
z mojego życia Bobrowskiego. Badacz konfrontuje w swoim opracowaniu poglądy Bobrowskiego i Apollona Korzeniowskiego – dotyczące panującego w Polsce i na polskiej
Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku społeczno-politycznego klimatu – w celu przybliżenia czytelnikom realiów politycznych, w jakich dorastał Conrad. Jak stwierdza: „To
zażarty, zagmatwany, a często także bolesny spór, jaki toczył się między zamieszkującymi
zabór rosyjski Polakami, stanowi główne tło wspomnień Bobrowskiego; jest to także
główny fakt decydujący o związkach między polskim dziedzictwem Conrada a jego pisarstwem, które podjął dwadzieścia lat po swoim wyjeździe z kraju” (s. 152).
Kolejna część recenzowanego tomu koncentruje się na problemie podwójnej, polsko-angielskiej tożsamości Conrada. Amar Acheraïou w eseju Cień Polski udowadnia tezę, że
chociaż w swojej twórczości nie wypowiadał się on bezpośrednio na tematy polskie, to
jego stylistyka nawiązuje do polskiej tradycji literackiej. Jak stwierdza badacz, polskość
prozaika przejawia się w jego sposobie ubierania myśli w słowa: „Zachowując pewne
cechy charakterystyczne dla prozy francuskiej, styl Conrada zdradza wiele cech języka
polskiego. Duża liczba przymiotników i dłuższych zdań, odwołanie się do środków wyrazu, które uspokajają tempo i ciążą ku retoryce, nadmierne upodobanie do potrójnego paralelizmu, zauważalne szczególnie we wczesnych dziełach, jak również charakterystyczne
dla retoryki odwołania do pojęć abstrakcyjnych [...] są oznakami polskości raczej niż angielskości i wskazują na słowiańskie dziedzictwo literackie”. Według Acheraïou można
więc sądzić, że Conrad wprowadził „życie polskie” do literatury angielskiej, „rozsiewając
w swych powieściach polskie tematy i rysy kulturowe [...] poprzez zaszczepienie angielskiemu medium polskich schematów strukturalnych” (s. 252).
Carola Kaplan w artykule Conrad-Polak: z pewnością nie „jeden z nas”, koncentrując
się na wymowie ideologicznej Lorda Jima (1900) i Amy Foster (1901), pokazuje, że podejście pisarza do brytyjskiej ekspansji imperialnej i do poczucia wyższości kulturowej
jest spojrzeniem osoby nie utożsamiającej się z angielskimi poglądami dominującymi
w owym okresie i stanowi wyraz jego krytycznej postawy wobec tych ideologii. Wybór
języka angielskiego dla własnej twórczości nie oznacza więc, zdaniem Kaplan, identyfikacji kulturowej Conrada. Jego ironiczny ton wobec misji kolonizacyjnych, potępienie
ksenofobicznej nietolerancji czy demaskacja nieuzasadnionej dumy narodowej odsłaniają
punkt widzenia sceptycznego outsidera sytuującego się w przestrzeni między dwiema
kulturami.
Tożsamość kulturowa Conrada jest także tematem artykułu Josepha Dobrinsky’ego
Dwa życia Josepha Conrada w „Tajemnym wspólniku”. Badacz traktuje wspomnianą
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w tytule powieść jako tekst o charakterze autobiograficznym, eksponujący polskie pochodzenie autora, i argumentuje, że książka ta wyrasta zarówno z jego „doświadczenia losu
wygnańca [...], noszącego brzemię tragicznego rodowego dziedzictwa [...], jak i z próby
zdefiniowania poprzez sztukę samego siebie [...]” (s. 291).
Ciekawym esejem w tej części książki jest praca Ernesta W. Sullivana II Joseph Conrad stara się udowodnić, kim jest: formularz ubezpieczenia na życie jako autobiografia.
Analizując dokumenty, które pisarz przedkładał w towarzystwach ubezpieczeniowych,
ubiegając się o polisy na życie, Sullivan wnioskuje, że w tych urzędowych staraniach
Conrad powoływał się na swoje polskie pochodzenie nie tylko ze względu na oficjalne
wymogi, ale również z poczucia polskiej tożsamości kulturowej.
Dwa ostatnie teksty w tomie poświęcone są zagadnieniom o charakterze biograficznym.
Sandra Dodson w eseju Trupa aktorów: Conrad, Casement i strategia utożsamiania rozpatruje złożone relacje pisarza z Rogerem Casementem – konsulem rządu brytyjskiego,
którego demaskujący raport na temat antyhumanitarnych praktyk w Kongo (ówczesnej
kolonii króla Leopolda II) doprowadził do przejścia kraju pod administrację parlamentu
belgijskiego. Conrad zaprzyjaźnił się z Casementem w trakcie swojej podróży do Afryki
i informacje od niego pozyskane wykorzystał w Jądrze ciemności, ale lata później – gdy
Casement zakończył działalność na rzecz Brytyjczyków i zaangażował się w walkę o niepodległość Irlandii, za co został osądzony i skazany na karę śmierci – Conrad odwrócił się
od starego przyjaciela i odmówił uczestnictwa w staraniach o jego ułaskawienie. Dodson
sugeruje, że potępienie zdrady Casementa wychodzi poza zwykłe poczucie lojalności
Conrada względem korony brytyjskiej i zdaje się świadczyć o głębszych źródłach jego
dezaprobaty. „Tak jak imperialna bandera może oznaczać rewolucyjnego Innego, tak samo
Conradowska retoryka lojalności, jego obwołanie się »jednym z nas« zwraca się w niesamowity sposób przeciwko sobie. W akcie potępienia Casementa za zdradę nie tylko Wielkiej Brytanii, ale samej idei »brytyjskości« Conrad zdystansował się wobec brytyjskiej
hegemonii imperialnej i potwierdził swą tożsamość jako prześladowany Polak [...]. [...]
dokonał moralnego potępienia, które jest także rodzajem aktu ideologicznej samoidentyfikacji” (s. 318–319).
Zamykający tom esej Grażyny Branny Conrad i Retinger traktuje o zmiennych losach
przyjaźni twórcy Jądra ciemności z Józefem Hieronimem Retingerem, pisarzem i działaczem politycznym na międzynarodowej arenie. Przyjaźń ta doprowadziła w 1914 roku do
pierwszej po 20 latach wizyty Conrada wraz z rodziną w Polsce i przyczyniła się do ponownego rozbudzenia jego patriotyzmu i do nakreślenia przez niego Noty w sprawie polskiej,
ale osłabła w latach dwudziestych XX wieku. Powody owego zaniku więzi pozostają
w dużym stopniu w sferze spekulacji; biografowie wskazują różnorakie ewentualności – od
różnic politycznych i światopoglądowych do spraw prywatnych. Branny formułuje tezę,
że do rozluźnienia relacji między Conradem i jego żoną a Retingerem mogły doprowadzić
kwestie natury osobistej. Omawiając nie publikowane wcześniej (a zamieszczone w tomie)
listy Jessie Conrad do Retingera z 1923 roku, sugeruje, iż małżonka pisarza, powodowana
zazdrością o kochankę Retingera, Jane Anderson, wynajdywała powody, aby ograniczyć
wspólne kontakty, co w ostateczności zdecydowało o zerwaniu starej przyjaźni.
Prace zawarte w pierwszym tomie serii „Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat” dotyczą różnorodnych aspektów biografii i twórczości Conrada, lecz
ich wspólnym mianownikiem jest kwestia polskiej i środkowoeuropejskiej tożsamości
kulturowej pisarza. Nawiązując do realiów historycznych epoki, autorzy zamieszczonych
tu artykułów wypowiadają się o jego dziele i życiu, przyjmując rozmaite perspektywy
badawcze. W recenzowanym zbiorze znajdziemy więc m.in. biografistykę opartą na materiałach źródłowych (Branny, Dodson, Krajka, Omelan), krytykę autobiograficzną
(Acheraïou, Bross, Sullivan) i psychoanalityczną (Dobrinsky) oraz interdyscyplinarną
metodologię studiów kulturowych (Dodson, Krajka) i postkolonialnych (Acheraïou, Ka-
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plan). Na uwagę zasługują też same przekłady oryginalnych tekstów angielskich – autorstwa
Wojciecha Kozaka, Katarzyny Sokołowskiej i Moniki Majewskiej, którzy z dużym wyczuciem i elegancją przetłumaczyli niejednokrotnie skomplikowane wywody krytyków i, używając precyzyjnej terminologii, uniknęli kalek językowych oraz żargonowo-hermetycznego nazewnictwa.
Ogromną zaletą tomu pod redakcją Wiesława Krajki jest różnorodność interpretacyjna i metodologiczna zamieszczonych tu studiów. Zapowiada ona linię programową serii
„Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”, polegającą na prezentowaniu wielu kierunków światowej krytyki conradowskiej. Przyjęta koncepcja podkreślania
wielowymiarowej natury problematyki conradologicznej bez narzucania syntetyzujących
perspektyw sprawia, że nowa seria ukazuje otwarty i dynamiczny charakter światowych
badań literaturo- i kulturoznawczych nad Conradem oraz, pośrednio, nad środkowoeuropejskim dziedzictwem kulturowym.
Abstract
ANNA CICHOŃ
(University of Wrocław)

CONRAD’S CULTURAL HERITAGE
The review discusses a volume of studies and essays on Conrad’s relationships with Polish
culture, history and independence tradition, as well as his family, social and political connections.
The collection of texts raises the questions of biography, identity issues, stylistic matters and the
writer’s artistic originality.

EWA WIEGANDT
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

HISTORYCZNOLITERACKA POWIEŚĆ HANNY KIRCHNER
H a n n a K i r c h n e r, NAŁKOWSKA, ALBO ŻYCIE PISANE. (Indeks: Elżbieta
Jaroszuk). Warszawa 2011. Wydawnictwo W.A.B., ss. 894, 2 nlb. Seria „Fortuna i Fatum”.
Redaktor serii: Adam Pluszka.
Takie Dzieło mogła stworzyć tylko Hanna Kirchner, która swą niebywałą wiedzę,
zdobywaną przez długie lata wydawania Dzienników i sporządzania wstępów i komentarzy
do poszczególnych tomów, potrafiła fascynująco przekazać, dając czytelnikom powieść
historycznoliteracką (choć sama woli słowo „esej”). Nie mamy tu jednak do czynienia
z książką popularyzatorską, lecz profesjonalną, tyle że atrakcyjnie skomponowaną i literacko, a nie uczenie, napisaną. Zresztą w otwierającym monografię tekście Szkic sangwiną,
który jest autokomentarzem, Kirchner doskonale swój spełniony zamiar i wybrane do
niego środki wyłożyła, a nawet zademonstrowała, zaczynając rzecz od osobistej, dowcipnej anegdoty o jej portrecie narysowanym sangwiną. Jak wyjaśnia: „Sangwina to metafora usiłowań autorki, by w opowieść ze słów i papieru wsączyć jak najwięcej krwi, przydać
jej ciała, ruchu, koloru. Wlać nowe życie w postać, a zwłaszcza w pisarstwo Nałkowskiej,
po trosze zapomniane, zmartwiałe, zasnute lepką pajęczyną nieaktualnych sądów, zmaltretowane, obrzydzone w szkole, nawet w połowie zapoznane (myślę o utworach z lat
1906–1920)” (s. 7–8).

III.indd 237

2013-06-17 13:27:23

238

recenzje

W rzeczy samej, spuścizna Nałkowskiej, podobnie jak cała literatura Dwudziestolecia
(oprócz Witkacego, Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza), niestety, wydaje się coraz
dalsza od naszej współczesności. Ale Nałkowska, najpierw dzięki Kirchner, a potem krytyce feministycznej, która zresztą obficie czerpie z Dzienników, została odkryta na nowo.
Chciałabym pokreślić dwie kwestie: ta odkrywcza biografia jest zarazem odkrywczą interpretacją sztuki Nałkowskiej, co tutaj nie stanowi powrotu do dawnych monografii typu
„życie i twórczość” ani też nawiązania do popularnego gatunku vie romancée, ponieważ
w przypadku tej autorki twórczość jest esencją życia, czyli „życiem pisanym”. Pojawia się
więc problem autobiografizmu dzieł Nałkowskiej, którego analizę pozornie ułatwia istnienie Dzienników. Pozornie, bo Kirchner nie traktuje ich jako obiektywnego źródła, ale jako
autokreację, więc zapisy Nałkowskiej interpretuje, umieszcza w celnie dobranych i wymagających ogromu wiedzy kontekstach: psychologicznych, filozoficznych, feministycznych,
politycznych, historycznych, obyczajowych, a nade wszystko – życia literackiego i kulturalnego. Biografia nie występuje zatem w funkcji rekonstruowanej genezy dzieła, nie jest
mu podporządkowana, lecz nie stanowi też osobnego wątku. Skrywa tajemnicę osobowości pisarki, a do tajemnicy tej można się hermeneutycznie zbliżyć, ale nigdy nie można jej
jednoznacznie rozwiązać czy do końca zgłębić.
Toteż opatrując każdy z rozdziałów swej książki mottem, sugerującym to, co w tekście
niezwerbalizowane, „nadmottem”, wysuniętym na obwolutę książki, uczyniła autorka
słowa Wilhelma Feldmana: „W twórczości Nałkowskiej spoczywa [...] dramat głębszy niż
ten, o którym opowiadają jej powieści”. I ten dramat tropi autorka, wciągając w narrację,
jak to w nowoczesnej prozie bywa, wątek autotematyczny, tzn. nie podając gotowych interpretacji, ale mówiąc również o drodze dochodzenia do nich. Komentuje więc nie tylko
Nałkowską, lecz i samą siebie. Próba określenia, kim jest bohaterka, czyli jakim człowiekiem była pisarka w zmiennym toku biografii, znaczonej kontaktami z innymi ludźmi,
naśladuje rodzaj fabularności i narracji, jakie wyszły spod pióra jej samej. Z jednym zastrzeżeniem: Nałkowska – autorka i narratorka – stara się zachować wobec swych postaci
obiektywizujący dystans, natomiast Kirchner empatycznie utożsamia się z bohaterką,
dopuszczając ją do głosu bezpośrednio lub za pomocą mowy pozornie zależnej, wyrażając
swój osąd podniosłym stylem.
Nad kwestią tego utożsamienia można by dyskutować. Jego nerwem jest obrona Nałkowskiej przed krytycznymi, czyli – zdaniem badaczki – niesprawiedliwymi sądami,
w których celowali krytycy-mężczyźni; następnie wzruszające pokazywanie, co się kryło
pod oficjalnym wizerunkiem autorki Węzłów życia. Dla mnie to jeszcze jeden dowód na
zatarcie granicy między historycznoliteracką monografią a powieścią, gdzie Nałkowskiej
przypada rola „bohatera prowadzącego”. Spojrzenie na pisarkę jej oczami to zabieg karkołomny, ale jeśli się uda – a tak jest w omawianym przypadku – zasługuje na najwyższe
uznanie. Sukces gwarantują m.in. dokumentalne (oparte na listach i dziennikach innych
osób) rozwijanie, uzupełnianie, rozszyfrowywanie występujących w diariuszu aluzji, niedopowiedzeń, przemilczeń oraz wskazanie, że aluzyjny styl tekstów Nałkowskiej ma zakorzenienie biograficzne, dotyczące zarówno jej życia prywatnego, jak i okoliczności historycznych, które wymagały od niej konspiracyjnych zachowań.
Kompozycję tej historycznoliterackiej powieści cechuje harmonijne połączenie (przecinanie się, krzyżowanie się) porządku chronologicznego z tematycznym. Literackie tytuły rozdziałów budzą zaciekawienie swą niedosłownością i – jak się okazuje – celnie nazywają motywy życia i twórczości pisarki, stanowiąc zalążek interpretacji. Badaczkę najbardziej interesują „miejsca wspólne” życiowych i twórczych doświadczeń Nałkowskiej.
Czytelnik to lubi: oglądać, a raczej podglądać artystę od strony alkowy i literackiej
„kuchni”. Tyle że, tak nastawiony, może się zawieść, bo nie o odsłanianie ludzkich słabości tu chodzi, nie o odbrązowienie posągu, o biografizm à la Boy, lecz o odkrycie, zrozumienie i nazwanie rodzaju wielkości, jaką zdobyła, nie będąc tego świadomą, Nałkowska.
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Bywa więc tak, że partie poświęcone biografii przygotowują interpretację powstałych
w danym czasie dzieł, bądź tak, że oba wątki się przeplatają albo biografia występuje samodzielnie, jeśli nie da się jej połączyć z twórczością (rozdziały dotyczące Karola Szymanowskiego, Jerzego Zawieyskiego i Genowefy Goryszewskiej). Nie przeszkadza to jednak
ciągłości narracji, której nadrzędnym celem jest całościowy, zmierzający ku jakiejś syntetycznej formule, psychologiczno-artystyczny portret pisarki. Budowanie tej formuły,
zbieranie do niej argumentów odbywa się na przestrzeni całej książki, co dowodzi potencjalności i trwałości pewnych dyspozycji w zmienności czasu historycznego i biograficznego. Trwałością naznaczona została filozoficzna problematyka podmiotu, pytanie o tożsamość „ja”, zmienne natomiast są próby odpowiedzi.
Autorka recenzowanej książki unika historycznoliterackiego stereotypu dzielenia
twórczości pisarki zgodnie z podręcznikową periodyzacją. Pokazuje natomiast jej reakcje
na gwałtowne zwroty historii: wojny i rewolucje. W obu przypadkach (podmiotu i historii)
Nałkowską cechuje dystans i sceptycyzm: realizacja idei jest jej zaprzeczeniem, a ludzie
zmieniają poglądy i – by użyć metafory z Węzłów życia – „odchodzą od siebie samych” 1.
Kirchner w zgodzie z przełomem w stanie badań, który współtworzyła, zasypuje tradycyjną przepaść między Młodą Polską a Dwudziestoleciem i literaturą powojenną. Skupia
się na tym, co dziś nazywamy modernizmem bądź nowoczesnością, dzięki czemu zyskuje
mocne argumenty dla przedstawienia prekursorstwa i nieprzebrzmiałej aktualności pisarki.
Była już mowa o tym, że do dzisiejszego zainteresowania Nałkowską przyczyniły się
krytyczki-feministki. I w tym względzie stanowisko autorki Granicy nie poddaje się oczywistym, prostym klasyfikacjom. Uważam, iż ten niejednoznaczny, trudny problem został
w omawianej książce bardzo dobrze postawiony i rozwiązany – jako początek i motywacja
rozmyślań nie tyle nad „kwestią kobiecą”, ile nad narzucającym się młodziutkiej diarystce
i pisarce zagadnieniem płciowej różnicy utrwalanej przez patriarchalną kulturę. Nałkowska
nie walczyła o publiczne prawa kobiet, w tym względzie interesowało ją uprawnienie
obyczajowe. Ale nadrzędne było poszukiwanie tożsamości człowieka jako kobiety. Kirchner wskazuje na współczesne stanowisko „feminizmu różnicy” i na badania płci kulturowej
jako przydatny kontekst interpretacyjny. To, co może być przedmiotem studiów, w życiu
– jak dowodzi autorka recenzowanej książki – stanowiło nierozwiązywalną sprzeczność,
źródło cierpienia, samotności i tragizmu. Pisarka specjalizowała się w analizowaniu „niedobrych miłości”. Opowiadając o jej nieudanych małżeństwach, pozamałżeńskich uczuciach
i romansach, Kirchner nie czyni z tego towarzyskiej sensacji (choć nią niewątpliwie były),
ale przejmująco (jeszcze jeden dowód empatii) interpretuje rozpoznania samej Nałkowskiej,
poczynione zarówno w dzienniku, jak i w powieściach. Celnie zauważa: „Nałkowska
w domenie miłosnej żyje w wyraźnym rozdwojeniu między atawistyczną uległością kobiety-obiektu a suwerennością i siłą kobiety-podmiotu. Można powiedzieć, że jest emancypantką mimo woli, jako profesjonalna pisarka żyjąca z pióra, mająca »własny pokój« do
pracy twórczej, niezależna od ekonomicznej władzy mężczyzny. Jej godność i duma kobieca zasadza się na tym i... na ukrywaniu uczuć, ucieczce od cierpienia. Tu dotykamy
może ciemnego miejsca feminizmu, który w walce o podmiotowość kobiet nie jest w stanie uzbroić ich przeciw nieubłaganej determinacji instynktu” (s. 129).
W rzeczy samej, Nałkowska w domu rodzinnym nie miała – jak sama pisze – przeciw
czemu się buntować. Jako artystka była kobietą wyzwoloną. Jej pierwsze małżeństwo
(z Leonem Rygierem) wydawało się oparte na relacjach partnerskich. Potem trafiła na
okazy męskiego despotyzmu (Jan Gorzechowski, żandarm nie tylko z zawodu, ale także
w stosunku do żony; Bogusław Kuczyński, tyranizujący ją kaprysami literata; czy – na
końcu – „męska” Genia, pomoc domowa i sekretarka, zamęczająca pisarkę swym oddaniem
1
	Z. N a ł k o w s k a, Węzły życia. W: Pisma wybrane. Wybór, przedm. W. M a c h. T. 2. Wyd. 2,
rozszerz. Warszawa 1956, s. 505.
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i uwielbieniem). Do eufemizmu „niedobra miłość” Kirchner dodaje jeszcze jeden: „miłość
niemożliwa” (do żonatego Edmunda Szalita oraz do mających inne preferencje erotyczne
Szymanowskiego i Zawieyskiego).
Wyinterpretowany z Dzienników portret psychologiczny Nałkowskiej stanowi udaną
próbę szkicowania jej „charakteru” i wytłumaczenia, dlaczego naczelnym tematem jej
twórczości i życia jest problem tożsamości podmiotu. Kirchner prezentuje, jak koegzystencja sprzeczności, będące uniwersalną cechą ludzkiej kondycji, staje się osobiście przeżywanym dylematem. Bardzo ciekawe są refleksje badaczki, doprecyzowywane w różnych
miejscach narracji, na temat sposobu współistnienia w osobowości pisarki pesymizmu
Arthura Schopenhauera i witalizmu Friedricha Nietzschego, opozycji oficjalne–prywatne,
godzenia natury i kultury oraz przeciwstawiania życia – historii.
Recenzowana książka jest także znakomitym przewodnikiem po dorobku literackim
Nałkowskiej. Kirchner – słusznie – bierze pod uwagę słabą znajomość jej dzieł, obserwowaną nawet wśród studentów polonistyki, stąd zachęcające do lektury problematyzowanie
tematyki i analiza poetyki. Interpretacja twórczości, wychodząc od rekonstruowanej świadomości artystycznej Nałkowskiej i od recepcji jej tekstów, kierowana jest założeniem, że
autorki należy bronić zarówno przed jej samokrytycyzmem, jak i przed niesprawiedliwymi
ocenami krytyków czy badaczy. Bardzo przekonywająco brzmią fragmenty o niedocenianych zasługach Nałkowskiej w kształtowaniu nowoczesnej prozy polskiej, a więc o odchodzeniu od klasycznego, realistycznego wzorca dzięki ograniczaniu narratorskiej wszechwiedzy i o rozwijaniu kompozycyjnych i stylistycznych form narracji personalnej.
Nie mogę się w pełni zgodzić tylko na wielokrotnie podkreślany związek tekstów
Nałkowskiej z poetyką Fiodora Dostojewskiego. Owszem, autorka Granicy ceniła go
ogromnie, ale – moim zadaniem – nie uprawiała polifonii narracyjnej tak, jak ją rozumiał
Michaił Bachtin. Zresztą sama stwierdziła, że jej talent nie był skrojony na tę miarę (co,
oczywiście, w żaden sposób nie obliguje historyka literatury). Niemniej jej inne wypowiedzi, zarówno dziennikowe, jak i krytycznoliterackie, świadczą o głębokiej znajomości
pisarskiego rzemiosła i techniki, a więc o zainteresowaniu kwestiami teoretycznoliterackimi. Kirchner przytacza zdanie 18-letniej Nałkowskiej o opozycyjnym do poetyckiego
„epicznym” charakterze jej talentu, czyli o tendencji do mówienia o tym, co już było.
I w rzeczy samej, jej narracje nie zdradzają skłonności do dramatyzacji, bohaterowie są
opowiedziani, a nie przedstawieni.
Trzeba jednak zgodzić się z autorką recenzowanej książki, że jeśli chodzi o refleksję
nad pisaniem, to lektura dzieł Dostojewskiego doprowadziła Nałkowską do bardzo istotnych
spostrzeżeń. Mam na myśli przede wszystkim zagadnienie formy jako poznawczo-etycznego „stosunku autora do treści” 2. Można tu, oczywiście, mówić o wpływie zarówno
Stanisława Brzozowskiego, jak i Karola Irzykowskiego, i badaczka to dostrzega. Ale filozoficznie, a nie tylko estetycznie, traktowana kwestia formy jest dla Kirchner głównie
okazją do zestawienia twórczości Nałkowskiej ze sztuką Gombrowicza i jednym z dowodów na prekursorstwo autorki Dzienników.
Tu chciałabym na chwilę się zatrzymać, bo ongiś polemizowałam z Kirchner na ten
temat 3, a teraz czytam w jej książce, że Włodzimierz Bolecki w artykule o Niecierpliwych
	Z. N a ł k o w s k a, Dzienniki. T. 2: 1909–1917. Oprac., wstęp, komentarz H. K i r c h n e r.
Warszawa 1976, s. 184.
3
W książce Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej. (Lata 1935–1954) (Wrocław 1975). Miałam w niej na uwadze następujące artykuły H. K i r c h n e r: O „Granicy” Zofii Nałkowskiej. W zb.:
Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2: Literatura międzywojenna. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965; „Najściślejsze zależności”. (Koncepcja osobowości w książce Zofii Nałkowskiej „Niedobra miłość”). W zb.: O prozie polskiej XX wieku. Materiały konferencji ogólnopolskiej
w Toruniu, listopad 1968. Red. A. Hutnikiewicz, H. Zaworska. Wrocław 1971. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. T. 24. Najpełniejsze rozważenie tej kwestii przynosi jednak później2
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widzi zasadniczą różnicę między antropologiami obojga pisarzy, na co badaczka odpowiada: „Podtrzymuję w całej mocy tezę, że Nałkowska to »prolegomena« (przesłanki) do
Gombrowicza” (s. 485). Kwestia wydaje się więc nadal otwarta.
W Wężach i różach (1915) znajdujemy paradoksalne zdanie: „Życiową prawdą stosunków międzyludzkich jest ich strona oficjalna, ich pozór, ich właśnie – forma” 4. W Romansie Teresy Hennert dokonuje Nałkowska paradoksalnej rehabilitacji plotki jako narzędzia poznania stosunków międzyludzkich. W Niedobrej miłości osobowość człowieka ma
naturę relacyjną: „Cudzy charakter jest naszego charakteru jedyną miarą” 5. W Granicy
bohater odkrywa, że „jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się
takim, jak miejsce, w którym się jest” 6. W Niecierpliwych bohater nie jest sobą, lecz
„workiem, wypchanym żywymi i umarłymi” 7. Forma zatem stanowi rodzaj prawdy o człowieku. Odkrycie owych paradoksów istnienia „ja”, przeciwko którym buntuje się zdrowy
rozsądek, powiązałabym jeszcze bardziej, niż czyni to autorka monografii, z życiowymi
doświadczeniami pisarki, notowanymi w Dziennikach. Chodzi mianowicie o godne najwyższego uznania, heroiczne, podszyte lękiem i temperowane samokrytycyzmem wysiłki
służące sprostaniu własnemu wizerunkowi oficjalnemu, a więc sławie, pełnieniu licznych
funkcji publicznych, obrazowi kobiety mądrej, pięknej, eleganckiej, podziwianej przez
mężczyzn i nadal – mimo ciągłych kłopotów finansowych, upływu lat i nieuchronnego
starzenia się – atrakcyjnej.
Wracając do zgubionego wątku, czyli do kwestii formy i do Gombrowicza: zdaniem
Nałkowskiej, formę należy pielęgnować, co – jak się okazuje – wcale nie jest łatwiejsze
niż walka z nią o autentyczność własnego „ja”. Tak, zgadzam się, że powieści Nałkowskiej to prolegomena do tekstów Gombrowicza, ale z zastrzeżeniem, iż istotniejsze wydaje się to, co owych prozaików dzieli. Jak pisze – arcysłusznie – Kirchner, interpretując
Niedobrą miłość: „twórczość Nałkowskiej staje się brakującym ogniwem między nowatorstwem zapomnianej Pałuby i dziełem Gombrowicza” (s. 305). Otóż to ogniwo nie jest
„brakujące”. Uznać za nie bowiem można – teraz ja uprę się przy swoim – powieść psychologiczną okresu międzywojennego, czyli psychologizm literacki, którego Nałkowska
była wybitną (może najwybitniejszą?) kreatorką, ale i likwidatorką – częściowo w Granicy, a bardziej zdecydowanie w Niecierpliwych.
Kirchner, pisząc o tej drugiej powieści, twierdzi: „Trzeba by tu od razu wyeliminować
termin »psychologizm« jako potoczny, lecz nazbyt pojemny termin worek, w który wrzucano wszystkie zjawiska w prozie odchodzące od konwencji powieści »wiktoriańskiej«,
a wyrażane w różnych poetykach” (s. 487). Nie sądzę, by było to określenie potoczne,
skoro widnieje w najważniejszym polskim Słowniku terminów literackich, a związane jest
z recepcją Henri Bergsona, Sigmunda Freuda i Marcela Prousta. Żałuję, że się nie przyjęło – widać odpór, jaki oznaczanemu przez nie zjawisku dali krytycy pokolenia 1910 oraz
marksistowscy, i łączące się z tym ujemne wartościowanie są nadal elementami świadomości literackiej. Inna rzecz, iż nazwa „psychologizm” wymagałaby doprecyzowania, gdyż
– moim zdaniem – wykształcił on odrębne i konkretne cechy poetyki, one zaś stały się
trwałym walorem literackim prozy nowoczesnej.
Unikając tego nieszczęsnego pojęcia, Kirchner polemizuje też z Michałem Głowińskim,
który w artykule Trzy poetyki „Niecierpliwych” pisał o syntezie elementów powieści rosza rozprawa H. K i r c h n e r: Nałkowska – prolegomena do Gombrowicza. W zb.: Gombrowicz
i krytycy. Wybór, oprac. Z. Ł a p i ń s k i. Kraków–Wrocław 1984. Nie chodzi tu tylko o zbieżności
problemowe, ale i o wspólnotę źródeł, czyli o zapoczątkowane w Młodej Polsce nowoczesne rozumienie podmiotu.
4
	Z. N a ł k o w s k a, Węże i róże. Warszawa 1977, s. 189.
5
	Z. N a ł k o w s k a, Niedobra miłość. Wyd. 2. Warszawa 1975, s. 7.
6
	Z. N a ł k o w s k a, Granica. Oprac. W. W ó j c i k. Wrocław 1971, s. 318. BN I 204.
7
	Z. N a ł k o w s k a, Niecierpliwi. Wyd. 3. Warszawa 1964, s. 305.
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dzinnej, psychologicznej i „Kafkowskiej”. Autorka recenzowanej książki woli widzieć
w kompozycji omawianego dzieła udział dwóch poetyk: realistycznej i parabolicznej.
Parabolicznej – jak najbardziej, lecz na realistyczną trudno mi się zgodzić, bo traktuję to
(też nieszczęsne) pojęcie nie jako typ twórczości, ale jako określony czasowo prąd literacki. Natomiast jestem pełna uznania dla przedstawienia kwestii poetyki parabolicznej zastosowanej w Niecierpliwych, wiążącej się z fascynującą opowieścią o relacjach prywatnych
i pisarskich między Nałkowską a Schulzem. Tu dodałabym tylko, upierając się przy „trzech
poetykach Niecierpliwych”, że i prozę Schulza znamionuje świadome przekształcenie
tradycji powieści rodzinnej i powieści psychologicznej o dojrzewaniu w konstrukcję mitopodobną.
„Sprawa” – jak by to ujęła Nałkowska – z Gombrowiczem i Schulzem stanowi część
bardzo istotnej kwestii, jaką w omawianej książce jest problem nowatorstwa Nałkowskiej
i jej związków z młodą literaturą i młodymi pisarzami w drugiej połowie lat trzydziestych
XX wieku. Można, oczywiście, formułować złośliwości na ten temat i tak czyniono, ale
szeroko dokumentowany przez Kirchner fakt, że ci początkujący ludzie pióra zwracali się
do Nałkowskiej po fachową pomoc, że udział w spotkaniu w prowadzonym przez nią salonie literackim uważali za zaszczyt, że się w niej podkochiwali, że bez niej nie powstałoby propagujące twórczość awangardową czasopismo „Studio” (przykłady można by
mnożyć) – to wszystko, dokładnie zaprezentowane i świetnie skomentowane przez Kirchner, ukazuje czytelnikowi Nałkowską nie tylko nadążającą za przemianami sztuki słowa,
ale też je kształtującą.
Pisząc o jej tekstach, autorka recenzowanej powieści historycznoliterackiej przewartościowuje spuściznę Nałkowskiej, poświęcając dużo interpretacyjnej uwagi publikacjom, które dotąd traktowane były dość pobieżnie. Chodzi więc o opowiadania o zwierzętach, o Dom nad łąkami, Choucas, Ściany świata czy o nieukończoną książkę o ojcu, a więc
o prozę, której prekursorstwo jest bezsprzeczne, jako że wyprzedziła ona awans artystyczny literatury autobiograficznej i dokumentalno-reportażowej, wiodącej ku Medalionom.
„Powieści internacjonalnej” Choucas Kirchner poświęciła osobny rozdział Cudzoziemskie ptaki, w którym pokazała jej mądrość i urok, spokojne mówienie o okropnościach
wywołanej nacjonalizmami wojny, o rozpadzie małżeństwa i o starzeniu się, zderzonych
z pięknem szwajcarskiej natury. Tu pojawia się ważny wątek interpretacyjny, mianowicie
odsłanianie występującego w całej twórczości Nałkowskiej przeciwstawienia historii i natury, która pozwala człowiekowi na chwilę godzić się ze światem.
Dużym osiągnięciem jest doskonała analiza Charakterów, bo to aż dziwne, że druga,
po Michała Wiszniewskiego Charakterach rozumów ludzkich (1837), polska realizacja
klasycznego i klasycystycznego gatunku nie doczekała się dotąd ani głębszego historycznoliterackiego ujęcia, ani właściwego uznania jej retorycznego mistrzostwa i bogactwa
form narracyjnych. Kirchner omawia je, pokazując na tle historii gatunku i przypisując
największą rolę w ich kształtowaniu tekstom Luca da Vauvenargues’a. Tak usytuowane
„charaktery” Nałkowskiej przestały być tym, czym były w tradycji, skoro nie przedstawiają typów ludzkich, lecz indywidualne przypadki – podporządkowane wszakże konkretnej
tezie psychologicznej, jaką jest odkrywana w Pałubie „komedia charakteru”.
Przewartościowanie analizowanej spuścizny, polegające na docenieniu utworów mniej
znanych, nie kwestionuje ustalonej przez historię literatury hierarchii dokonań Nałkowskiej.
Nadal Granica sytuuje się na szczycie – z tym, że została otrzepana z kurzu bibliotek przez
sam fakt włączenia jej interpretacji w narrację biograficzną. Ale to nie wszystko. Rozstawiając po kątach – z dużą siłą perswazyjną – krytyków nieprzychylnych owej książce,
Kirchner przekonuje, że jest to nie tylko najlepsze (czy może najważniejsze?) dzieło Nałkowskiej w Dwudziestoleciu, lecz w ogóle najwybitniejsza powieść swojego czasu, „ukryta polemika literacka” zarówno z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, jak i z Nocami
i dniami Marii Dąbrowskiej, jeśli chodzi o zmianę stanowisk niepodległościowej inteli-

III.indd 242

2013-06-17 13:27:24

recenzje

243

gencji. Ten bardzo trafnie dostrzeżony poznawczy walor Granicy został pomnożony o jej
wartości tzw. nieprzemijające, jakimi są psychologia walki o władzę i relacje między polityką a etyką. Ich aspekt to aktualizacja sensów owego dzieła: „Analogie teraźniejszości
polskiej po transformacji ustrojowej z kapitalistyczno-feudalną demokracją krótkiej niepodległości między wojnami nadają Granicy znamię nieustającej aktualności” (s. 422).
Jeśli chodzi o morał powieści, to kiedyś – we wspomnianej tu już książce – miałam pisarce za złe, że manipuluje bohaterem, nadużywa autorskich prerogatyw, by uzyskać zamierzony wniosek etyczny. Dziś powiedziałabym inaczej: artystycznie rzecz biorąc, Nałkowska współtworzyła oblicze prozy lat trzydziestych XX wieku, które – jak to określiła
Krystyna Jakowska – charakteryzował „powrót autora” 8. Natomiast jeśli chodzi o filozofię
„praktyczną”, pokazywała życiowy dylemat współwystępowania w ludzkim losie fatalizmu
i tragizmu.
Bardzo dużym walorem recenzowanej książki jest sposób wprowadzania wiedzy historycznej w tok narracji. Mamy tu do czynienia z pasjonującą opowieścią nie tylko o pisarce, ale także o czasach, w których ona żyła. Umieszczając w swej monografii konieczne do zrozumienia Dzienników (zwłaszcza dla czytelników mało zorientowanych w dziejach,
a takich jest coraz więcej) informacje ogólne, Kirchner na nich nie poprzestaje. Tworzy
obraz przeszłości widzianej oczami jej uczestników, czyli samej Nałkowskiej i ludzi,
z którymi była ona związana prywatnie czy też z racji pełnienia funkcji publicznych.
Wzbogaca naszą pamięć historyczną o osoby mało znane lub zupełnie nieznane.
Nałkowska – jako jedyna kobieta wybrana do Polskiej Akademii Literatury, prezeska
Związku Zawodowego Literatów Polskich i wiceprezeska polskiego oddziału Pen Clubu
– odbywała liczne podróże zagraniczne, także na premiery Domu kobiet czy na pertraktacje związane z tłumaczeniem jej utworów. Zatem nie tylko rodzime sprawy i ludzie byli
przedmiotem jej obserwacji. Jak pisał Gombrowicz we Wspomnieniach polskich: „W ogóle trzeba powiedzieć, że ta kobieta nie nadawała się ani do Warszawy, ani do Polski, jej
miejscem był Paryż, a w każdym razie Zachodnia Europa” (s. 468). Dalszego ciągu nie
przytaczam, choć Kirchner lojalnie to czyni, bo – jak to zwykle u Gombrowicza bywa –
uznanie zmienia się w przyganę. Dla pokolenia Nałkowskiej relacja polskość–europejskość
nie stanowiła jeszcze bolesnego problemu; w sferze kultury, podobnie jak wielka literatura rosyjska, należeliśmy do Europy. Podróże Nałkowskiej z lat trzydziestych XX wieku
umacniały jej sławę i powodzenie, także w sferze osobistej (miłość – „udana” – do Miroslava Krležy), przynosiły obserwację niebezpiecznie zmieniającej się sytuacji europejskiej,
a wraz z nią polskiej (nasilenie się antysemityzmu), na co odpowiedzią była radykalizacja
lewicowej inteligencji, zbliżenie się do Rosji Sowieckiej i do komunizmu.
Bardzo cenne poznawczo, również dlatego, że aktualne, są rozdziały przedstawiające ostatnie 10 lat życia Nałkowskiej. Co najważniejsze, zaczynamy dzięki nim lepiej rozumieć, czemu pisarze o lewicowych poglądach dali się skusić przez komunistyczne
władze oraz czemu i twórcy, i zwykli ludzie ją – nie bez zastrzeżeń i do czasu, lecz jednak
– zaaprobowali. Niby wszystko to już dobrze wiemy, ale co innego wiedzieć, a co innego
zobaczyć rzecz z bliska, przenieść się w przeszłość. Taką zaś szansę daje nam uszczegółowiona, skomponowana z wyczuciem dramatycznym opowieść badaczki.
Kirchner zastanawia się też, dlaczego Nałkowska pozwoliła się pozyskać nowej władzy, ponieważ w pewnym stopniu ją legalizowała, pełniąc wiele funkcji publicznych
i państwowych, obracając się, jak przed wojną, w kręgach elity politycznej i kulturalnej,
odbywając – znów jak przed wojną – liczne zagraniczne podróże, reprezentując naszą
kulturę i nasze wojenne doświadczenie siłą swego artyzmu zaprezentowanego w Medalionach. Przede wszystkim autorka recenzowanej książki, operując zbliżeniami i konkretami,
8
K. J a k o w s k a, Powrót autora. Renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywojennej. Wrocław 1983.

III.indd 243

2013-06-17 13:27:24

244

recenzje

pokazuje oczywistą odmienność dwóch okresów: tużpowojennego, gdy wojna, tym razem
domowa, jeszcze trwała, i stalinowskiego. Ten pierwszy pozwalał żywić złudzenia, mimo
iż – co Kirchner kilkakrotnie przypomina – Nałkowska złudzeń nie miała: wiedziała, że
zrealizowana idea jest swym własnym zaprzeczeniem. Ale to był czas, kiedy ideę dopiero
zaczęto realizować, a dla pisarki nadal najważniejsze pozostawało literackie utrwalanie
„rzeczywistości żytej”. Jak słusznie interpretuje Kirchner: „[...] Życie jest dla autorki kategorią nadrzędną nad Egzystencją i Historią” (s. 689). Ja bym do życia dodała jeszcze
sztukę, jako że łączy je „trzymanie formy”, dbanie o poziom. Toteż Nałkowską mierziły
propagandowe wystąpienia, potrafiła też przeciwstawić się politykom kulturalnym, a także – jako posłanka – pomagać ludziom zagrożonym represjami. Już w Dziennikach czasu
wojny zobaczyliśmy ją jako cywilną bohaterkę, która ze światowej damy przeobraziła się
w walczącą z głodem i ze strachem mieszkankę Warszawy, poświęcającą się dla rodziny
i przyjaciół, ale nadal pozostającą sobą: dbającą o swój wygląd i uczestniczącą w podziemnym życiu kulturalnym – wielką Nałkowską.
Tytuł rozdziału Zdechnę z tego (cytat z Dzienników, przy czym badaczka podkreśla,
że autorka Granicy unikała wulgaryzmów) trafia w sedno jej życia po zjeździe szczecińskim.
Nałkowska wzięła wówczas na siebie zbyt dużo obowiązków publicznych i reprezentacyjnych, których wypełnianie łączyło się z męczarnią ciągłego lawirowania między „potęgą
smaku” a koniecznymi ustępstwami wobec odgrywanych ról. Zgodę na przedłużenie
funkcji poselskich Kirchner komentuje: „Poczucie obowiązku? Pensja poselska była dla
pisarki podstawą utrzymania – strach jej się wyrzec? Zapewne to i tamto” (s. 786). Nałkowska ustąpiła wobec żądań polityki kulturalnej i poprawiła Węzły życia. Książki o ojcu
nie zdołała już ukończyć. Badaczka broni rozchwiania kompozycyjnego Węzłów życia,
opatrując je nobilitującą nazwą „kolaż”. Tymczasem był to nie tyle świadomy zamysł
kompozycyjny, ile technika pracy nad powieścią, z którą Nałkowska nie mogła się uporać.
Natomiast to pojęcie doskonale pasuje do odkrywczej analizy książki o ojcu, która już
w zamyśle miała być montażem dokumentów, a fabuła – prezentować proces ich zdobywania i poznawania. I tu Kirchner celnie zauważa, że Nałkowska jest prekursorką tej odmiany gatunku biograficznego.
Ukoronowanie monografii to rozdział ostatni, Dzieło nieznane, poświęcony literackości Dzienników 9. Znajdziemy tu podsumowanie wątku przewijającego się przez całą
książkę, bo motywującego bezpośrednie zestawianie powieści z diariuszem oraz tezę o mniej
lub bardziej ukrytym autobiografizmie całej spuścizny Nałkowskiej. Badaczka ma całkowitą rację, gdy bez fałszywej skromności przypisuje sobie współudział w stworzeniu tego
dzieła, które się nim stało dzięki jej edytorskiej, „benedyktyńskiej” – jak sama ją określa
– pracy. Odkrywa również – co jest bardzo ciekawe – tajniki swego edytorskiego wysiłku,
m.in. trudności, jakie trzeba było pokonać, by uzyskać zgodę na wydanie diariusza, a także problemy z odczytaniem i uporządkowaniem stosu zeszytów, brulionów, luźnych notatek. Ma też rację, gdy zastrzega, że to, co dziś nie budzi większych oporów (mianowicie
przynależność intymnych diariuszy poetów i prozaików do gatunków autobiograficznych
literatury pięknej), kiedy zaczęły się ukazywać Dzienniki, oczywistością wcale nie było.
Stwierdza: „Przypisując swemu dziennikowi jedynie rolę służebną, Nałkowska najwyraźniej nie rozważała takiej oto prawdy, że ma on, jako tekst pisarza, podwójną tożsamość, że
to dokument osobisty i samoistne dzieło literackie” (s. 789). Wbrew temu, o czym sama
przekonywała, cyzelowała diariusze, liczyła się z ich opublikowaniem. Uznając więc, iż
istotę tej formy stanowi napięcie, jakie się wytwarza między tekstem dokumentalnym
a literackim, Kirchner pokazuje, że specyfiką dziennika Nałkowskiej jest zanikanie tego
napięcia, wręcz tożsamość tekstu diarystycznego i kreacji literackiej (s. 799). Z kolei Gra9
Temat ten stał się ostatnio przedmiotem bardzo interesującej monografii A. F i t a s a Zamiast
eposu. Rzecz o „Dziennikach” Zofii Nałkowskiej (Lublin 2011).
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żyna Borkowska stwierdzała: „Dziennik Nałkowskiej jako literackie świadectwo egzystencji spełnia autorski zamysł. Być może dlatego, że jego plan potraktowała pisarka szczególnie: jako (z góry założoną) jedność pomiędzy życiem a jego artystycznym wyrazem” 10.
Pozostaje jednak problem porozumienia z czytelnikiem, którego pierwszym warunkiem jest rozpoznanie konwencji. Czytamy więc dziennik inaczej, niż czyta się powieść.
Problem drugi – świadectwa odbioru. Dzienniki czasu wojny przyjęli entuzjastycznie
zarówno koledzy po piórze, jak i krytycy literaccy, bo pokazały one inną twarz Nałkowskiej, wyzwoloną ze stereotypowego postrzegania jej pisarstwa i oficjalnej strony życia.
Kirchner bardziej jednak interesują uwagi krytyczne, czynione na ogół przez mężczyzn
i dotyczące egocentryzmu i erotyzmu autorki Dzienników. A ze względu na to, że misją
badaczki jest obrona Nałkowskiej, ma ona zupełną rację, gdy przywołuje argumenty
krytyki feministycznej, iż kobiece pisanie i kobiece czytanie różnią się od siebie. Poza
tym stwierdzenia o wyjątkowości Dzienników zawierają presupozycję, że stricte literackie
utwory Nałkowskiej nie dorównują diariuszowi. Przyznam się, iż lektura Dzienników też
zmieniła zasadniczo moje sądy o jej tekstach. Jeżeli się zastanawiam, dlaczego tak się
stało i dlaczego uważam diariusz za najlepszą powieść pisarki, to przychodzi mi na myśl
potoczny zwrot „pójść na całość”. Nałkowska w prozie fikcjonalnej jest „oficjalna”; by
sparafrazować Czesława Miłosza (choć nie powinnam, bo on bardzo się naraził Kirchner
za niepochlebne oceny powieści Nałkowskiej, dopiero Dzienniki czasu wojny nim wstrząsnęły): cechuje jej utwory „skaza doskonałości”. Dobrze to ujął Włodzimierz Pietrzak
(niestety, też rodzaju męskiego): „A jednak pragnienie, które gorączką przejmowało
Dostojewskiego, aby powiedzieć o sobie wszystko, aby nie ukryć nic, co się uważa za
tajemnicze, wstydliwe lub wręcz upokarzające, jest jej obce” 11. Gdyby ów krytyk znał
diariusz pisarki, pewnie by sąd zmienił. Ale nie ma o co się wadzić, bo Kirchner, analizując literackość Dzienników, nie tylko zrównuje je z pozostałą twórczością, lecz i ceni
najwyżej. Stwierdza bowiem: „[...] Dzienniki Zofii Nałkowskiej pełnią funkcję powieści,
jakiej w literaturze polskiej nie było” (s. 826).
Miłą niespodziankę dla czytelników stanowi umieszczenie w aneksie dwóch tekstów Nałkowskiej, wyszperanych z przedwojennych periodyków i nigdy nie przedrukowanych. Oba mają zabarwienie dyskretnie autobiograficzne. Pierwszy jest sugestywnym
opisem uroków ślizgawki i impresjonistycznie traktowanego krajobrazu, drugi – „charakterem”, przedstawiającym niezwykłą zdolność autorki do obserwowania fenomenu
życia i wczuwania się w los ludzi i zwierząt. Mam nadzieję, że ten aneks jako próbka
talentu Nałkowskiej zachęci do lektury jej utworów, jak powinno zachęcić całe dzieło
Hanny Kirchner.
Abstract
EWA WIEGANDT
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

HANNA KIRCHNER’S NOVEL IN LITERARY HISTORY
The review discusses a monograph by Hanna Kirchner, the greatest Zofia Nałkowska’s life and
work expert, which intends to regain Nałkowska her due place in modern literary history. This purpose
proved successful. In order to reach a wider audience, the researcher perfectly takes advantage of
essayistic-novelist methods of discourse and shows that Nałkowska’s biography and creativity form
a unity. The former and the latter are linked by the interpretation of her Diaries according to which
it is proved that Nałkowska’s cognitive, aesthetic and ethical imperative was a fight, marked with
tragicalness, for record of elapsing world brimming with understanding.
	G. B o r k o w s k a, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996, s. 251.
W. P i e t r z a k, Rachunek z dwudziestoleciem. Przedm. Z. L i c h n i a k. Wyd. 2. Warszawa
1972, s. 159.
10
11
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ALEKSANDRA CHOMIUK
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

KLASYK CZYTANY NA NOWO
A g n i e s z k a I z d e b s k a, FORMA, CIAŁO I BRZEMIĘ IMPERIUM. O PROZIE WŁADYSŁAWA L. TERLECKIEGO. (Recenzent: Andrzej Werner). Łódź 2010.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 258.
Jeden z ważniejszych w humanistyce nurtów dyskusji metodologicznych dotyczący
poznawczego statusu narracji historycznych w znacznym stopniu zmienił też naukę o literaturze. Zakwestionowanie w tradycyjnej historiografii podstawowych kategorii: prawdy
historycznej i źródła jako jej depozytu, utrudniło podtrzymywanie założenia o tożsamości
dziejów z narracjami o nich. Dyskurs literaturoznawczy, długo skupiony w stosunku do
beletrystyki historycznej na konfrontowaniu wiedzy źródłowej z zapisem literackim, otworzył się na ujęcia włączające obraz przeszłości w szersze ramy kulturowych odniesień.
Rodzi się tu oczywiste pytanie o wpływ tych kontekstów na nowe odczytania twórczości klasyków powojennej powieści: Teodora Parnickiego, Hanny Malewskiej czy
Władysława L. Terleckiego, wydających przecież swoje teksty na długo przed literaturoznawczym przyswojeniem w Polsce skutków „kulturowego zwrotu”. Podkreślmy przy
okazji różnice w recepcji wymienionych tu pisarzy. Jeśli bowiem dzieła autora Srebrnych
orłów od początku wymuszały poszukiwanie nowych narzędzi badawczych, formułowanie
pytań o założenia poznawcze jego narracji czy o ontologię wykreowanych światów, to
wypowiedzi dotyczące dwojga pozostałych twórców były zdominowane opisem tradycyjnych relacji między prawdą a zmyśleniem oraz skupione na odkrywaniu w nich współczesnego tym autorom dziedzictwa przeszłości.
Również w dwu ostatnich dekadach utwory Parnickiego, mimo iż zbyt hermetyczne,
by pozostać w szerszym obiegu czytelniczym, mogły liczyć na zainteresowanie badaczy
choćby jako argument w sporze o polski postmodernizm 1. Natomiast inni wymienieni tu
pisarze taką moc inspirowania dyskusji, wydawałoby się, utracili. W szczególny sposób
ten stan rzeczy ujawnia się w odniesieniu do twórczości Terleckiego. O ile bowiem o Malewskiej można chyba mówić jako o klasyku zapomnianym (choć raczej pomijanym niż
kwestionowanym) 2, o tyle tekstom autora Spisku poświęca się nadal sporo uwagi 3. A jednak i tu daje się odczuć, że wraz ze zmniejszającym się zainteresowaniem problemami
pryncypiów narodowej świadomości w dobie politycznego zniewolenia tracą one na
atrakcyjności. Za przykład takiego przewartościowania należy uznać wypowiedź zarzucającą Terleckiemu poruszanie się „w obrębie jednego kodu”, co miało doprowadzić do
„utraty więzi z czytelnikiem” i sprawić, że twórczość ta stała się „dziś martwa, tak jak
martwe jest dzieło Żeromskiego” 4.
W kontekście przemian nastawień badawczych wobec spuścizny Terleckiego ważną
próbę jej ożywienia poprzez wpisanie w nowe ramy interpretacyjne stanowi rozprawa
1
	Za przykład takiego ujęcia może służyć praca A. J u s z c z y k a Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego (Kraków 2004).
2
Opublikowana przez A. S u l i k o w s k i e g o monografia literackiej spuścizny autorki
Apokryfu rodzinnego („Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej. Lublin 1993)
sięga swoją genezą jeszcze lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
3
Świadczy o tym zarówno wydana przed paru laty monografia twórczości pisarza (D. D ob r o w o l s k a, Płomień rodzi się z iskry. Twórczość Władysława Terleckiego. Kielce 2002), jak i duża
liczba artykułów na jej temat, których bibliografię można odnaleźć m.in. w rozprawie A. Izdebskiej.
4
A. C z y ż a k, Jednak temat – powieści Władysława Terleckiego. W zb.: Wariacje na temat.
Studia literackie. Red. J. Abramowska, A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2003, s. 340.
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Agnieszki Izdebskiej. Co istotne, na tle pojawiających się w niektórych pracach o powojennej beletrystyce historycznej prób wykazywania ich związków z założeniami postmodernizmu 5 badaczka formułuje jednoznaczne kryteria opisu pozwalające uznać powieści
Terleckiego za wariant wzorca modernistycznego. Przyjęte za Ryszardem Nyczem jego
cechy („przekonanie o nieuchronnie zapośredniczonej – głównie poprzez język – relacji
między podmiotem a światem, eksponowanie owej mediacyjności jako przedmiotu przedstawienia, a jednocześnie traktowanie rzeczywistości zewnątrztekstowej jako istniejącej
in crudo”, s. 73) autorka związała z tezą Briana McHale’a o epistemologicznej dominancie
literatury modernistycznej z jej pytaniami o możliwości opisu świata, w przeciwieństwie
do ujęć postmodernistycznych, kwestionujących jego status bytowy jako mający umocowanie jedynie tekstowe.
Z założeniami dotyczącymi ideowych podstaw tej prozy korespondują zawarte w części recenzowanej pracy pt. Odmiany powieściowego modelu rozpoznania wykorzystanych
form literackich. W tym fragmencie, będącym zarówno prezentacją stanu badań, jak
i przyczynkiem do sformułowania własnych tez, punktem odniesienia stały się narracyjne
uwarunkowania powieściowej epistemologii. Przywołując cechy klasycznej powieści historycznej oraz konwencje powieści psychologicznej czy powieści-paraboli, Izdebska
wykazuje odrębność literackiego modelu autora Spisku wobec praktyk literackich łączonych
z przywołanymi tu pojęciami. Za podstawę odmienności badaczka uznaje przede wszystkim
specyficzny sposób prowadzenia narracji z perspektywy poznawczej bohaterów „wrzuconych” w niejasny i nieprzyjazny im świat.
Istotną cechą świadomości postaci staje się poczucie niepewności co do ich miejsca
w procesie dziejowym i co do sensowności ich działań. Terlecki w odróżnieniu od pisarzy,
którzy uznawali przeszłość za zamkniętą, postrzegał ją jako rozpiętą między działaniami
podejmowanymi w niewiedzy o skutkach a ich rozliczeniami dokonywanymi po latach.
To „między” otwiera pisarstwo autora Lamentu na liczne antynomie, spośród których
podstawowa odnosi się do relacji: prawda–zmyślenie. Skutkiem wykorzystania przez
Terleckiego w jego narracjach „baśniotwórstwa” nie stała się rezygnacja z ich poznawczo-etycznych zobowiązań. Literackość wiązana z prawdopodobieństwem, nie z prawdziwością, współistnieje z przypisaną literaturze powinnością dotyczącą wierności niewidzialnemu światu przeszłości, dostępnemu współcześnie dzięki nielicznym utrwalonym z niej
głosom. A zobowiązanie etyczne wobec zawartej w owych głosach prawdy łączy się
z założeniem, że może być ona opowiedziana jedynie „z perspektywy prawdy własnej –
z całą świadomością wpisywania się w istniejące już na ten temat narracje lub pisania
mimo nich” (s. 85).
Eksponowanie za Terleckim poczucia, że kolejne opowieści o przeszłości nakładają
się na poprzednie, prowadzi badaczkę do eksponowania szeroko rozumianej apokryficzności jego prozy, sytuowania jej w opozycji wobec „ugruntowanej legendy literackiej
o wyraźnie romantycznej proweniencji [...]” oraz wobec ujęć historii naukowej skupionych
na faktografii (s. 90). Za formę apokryficzności Izdebska uznaje też odmienny wobec
„obiektywizującego” dyskursu historii tradycyjnej personalny tryb narracji. Spośród implikacji personalności wymienia przesunięcie tematyki utworów od zewnętrznego „dziania
się” ku procesom świadomościowym, fragmentaryczność warstwy przedmiotowej oraz
wąski horyzont narracyjny wiążący się z prezentowaniem rzeczywistości jako niegotowej,
co utrudnia wpisywanie jej w proste schematy wyjaśniające. A jednocześnie owa personalna perspektywa pozwala traktować bohaterów jako ludzi żywych, których dylematy są
5
Przypomnijmy tu pracę wpisującą w zasięg jego oddziaływania większość wybitnych powieści historycznych kilku ostatnich dziesięcioleci: B. B a k u ł a, Postmodernizm a współczesna
(polska) powieść historyczna. W zb.: Postmodernizm po polsku? Red. A. Izdebska, D. Szajnert. Łódź
1998.
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aktualne także we współczesności czytelników. Tak oto Terlecki zderza niezrozumiałość
i obcość literackiego świata z oswajającym go poczuciem, że to, co stało się „tam i wtedy”,
jest „częścią tej ciągłości, na którą składa się przeszłość–teraźniejszość–przyszłość” (s. 81).
Wyraźnie też, zdaniem badaczki, ujawnia się tu problem ograniczeń wpisanych w konwencje powieści historycznej, świadomość tego, że „prawda o przeszłości jest w gruncie
rzeczy zawsze prawdą autorską, wynikiem kreacji artystycznej [...]” (s. 113). W obliczu
trudności dotarcia do prawdy dziejowej ważność zyskują wątki autotematyczne, realizowane przez opowieści o twórcach i ich warsztacie, bądź ujęte jako metarefleksje nad mechanizmami pamięci i narracyjnymi sposobami przekształcania wiedzy o rzeczywistości
w tekst narracyjny.
Przykładem polemiki z założeniami XIX-wiecznej beletrystyki historycznej jest
w rozprawie Izdebskiej Cierń i laur. Wykorzystanie refleksji warsztatowych bohatera
wzorowanego na Józefie Ignacym Kraszewskim nie tylko posłużyło tu Terleckiemu do
odrzucenia konwencji narracji sienkiewiczowskiej, ale i ujawniło ograniczenia dokumentaryzmu à la Kraszewski, bezradnego wobec zadania rekonstrukcji świadomości postaci
w konkretnym momencie historycznym. Autorska prawda, nie utożsamiając się z prawdą
dokumentu, może tu być gwarantowana tylko doświadczeniem życiowym twórcy. Specyficznym przejawem niepewności poznawczej staje się – zamykająca powieść – refleksja
bohatera nad metafikcjonalnym wymiarem własnej biografii. To zakończenie badaczka
traktuje jako przykład literackiej gry z konwencją prawdziwej przeszłości, gry zbyt jednak
okazjonalnej, by zdołała narzucić odbiorcom wrażenie tekstowego charakteru całej rzeczywistości przedstawionej.
Najbardziej radykalną próbą zmiany przez pisarza modelu własnej twórczości jest,
według Izdebskiej powieść Zwierzęta zostały opłacone. Nawet i w tym wszakże dziele,
uznanym za bliskie konstruowanej przez Parnickiego „rzeczywistości historycznej o statusie możliwości” (s. 122), ontologiczny status przeszłości nie jest kwestionowany. Zdarzenia, o których traktuje fabuła, musiały się przecież jakoś potoczyć. Problemem jest jedynie ich rozpoznanie, zawsze uwikłane w ideologiczne założenia współczesności.
Kolejna część rozprawy, pt. Ciało na użytek idei – o konstrukcji postaci w utworach
Władysława L. Terleckiego, stanowi reinterpretację tradycyjnej kategorii postaci literackiej.
Autorka kwestionuje zasadność „osobowościowego” odczytywania kreacji bohaterów
Terleckiego. Są to, zgodnie ze słowami badaczki, konstrukcje poddane „typowej dla literatury nowoczesnej redukcji” (s. 170), wynikającej z zastosowanej konwencji monologu
wewnętrznego przy jednoczesnym wpisaniu indywidualnych świadomości w agon ideowych
sporów. To według Izdebskiej przede wszystkim upersonifikowane racje na politycznej
scenie. Za zasadniczy zabieg służący nadawaniu owym „nośnikom” idei cech konstruktów
quasi-psychologicznych uznaje badaczka, za Włodzimierzem Boleckim, zacieranie granic
między prywatnością doświadczenia historycznego jednostki a społecznym wymiarem
historii, wykorzystywanie do opisu doświadczeń zbiorowych tych środków narracyjnych,
które w modernistycznej powieści psychologicznej wyznaczały płaszczyzny doznań pojedynczego człowieka.
Innym aspektem opisu postaci jest eksponowanie ich cielesności, nie tyle jednak
w wymiarze tożsamościowym, co raczej w związku z przekazem treści symbolicznych.
Doświadczenia fizyczne większości bohaterów Terleckiego łączą się z chorobą i zmęczeniem. „Używana” w sposób modernistyczny cielesność „staje się figurą [...] obcości świata [...]” (s. 141), a np. w Drabinie Jakubowej także obcości bohatera w świecie. Wyjątkowa
jest w powieści Zabij cara kreacja narratora-bohatera przeżywającego pozytywne doznania
erotyczne. Jednak i w tym tekście atmosfera ukradkowości i niedomówień wiążąca się
z ukazaniem jego homoseksualnej „skazy” pozwala badaczce wpisać utwór w modernistyczną konwencję, tym razem dotyczącą prezentacji miłości, „która nie ma swojego
imienia” (s. 152, przypis 41).
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I jeszcze istotne u Terleckiego związki postaci z towarzyszącymi im sobowtórami,
przedstawione na przykładzie Dwóch głów ptaka i Wyspy kata. W odniesieniu do, jak to
ujęła badaczka, „nieco podobnej” kreacji obu głównych bohaterów (s. 156), warto jednak
podkreślić różnice między powieściami. W wypadku Waszkowskiego, ukazanego w relacjach ze współwięźniem czy z Oficerkiem, rzeczywiście najważniejszy wydaje się ideowy
charakter owych zestawień. Stefan Chwin określił nawet utwór jako zapis „literackiej fenomenologii idei” skupiający się na „pułapkach ukrytych we wnętrzu pojęć wieku dziewiętnastego, wśród których polska myśl gubiła się tracąc moralną pewność działania” 6.
Inne funkcje pełni natomiast podwojona obecność bohatera w ostatniej powieści. Skonfrontowanie Waleriana Łukasińskiego z Widmem dotyczy w większym stopniu samych
podstaw egzystencji tej postaci, walczącej – co przecież dostrzega badaczka – „o ocalenie
[...] pamięci, a zatem tożsamości [...]” (s. 156).
Przy okazji kreacji Łukasińskiego dopowiedzenia wymaga kolejna przywołana w recenzowanej pracy antynomia. Z jednej strony, zobowiązanie do wierności „głosom z przeszłości” otwiera się na możliwość reprezentacji ich doświadczeń, z drugiej zaś – jak podkreśla autorka – bohaterowie Terleckiego są budowani na poczuciu niewyobrażalności
pewnych doznań i przeżyć (s. 159). Czy jednak rzeczywiście zobrazowanie staczającego
się w szaleństwo umysłu stanowi przykład zapisu na granicy wyrażalności? W Wyspie kata
wydaje się ono raczej przejawem wiary w możliwość narzucenia literackiej formy nawet
tak traumatycznym przeżyciom, jak te wiążące się z trwającą prawie pół wieku więzienną
izolacją.
Kończące tę część pracy rozważania na temat motywu lustrzanych odbić bohaterów
łączy Izdebska z modernistyczną wykładnią mitu Narcyza odczytywanego bardziej przez
pryzmat problematyki tożsamości podmiotu niż w łączności z opisem relacji podmiotu
i świata. Autorozpoznanie bohaterów wiąże się tu z poczuciem obcości wobec własnego
wizerunku czy nawet z jego wymiarem depersonifikującym („lustra nie pokazują nam
rysów twarzy – wszak idee ich nie posiadają”, s. 172).
Ostatnia część rozprawy, pt. Postkolonialny Terlecki?, to najbardziej wyrazista próba
odejścia od tradycyjnych kontekstów interpretacyjnych omawianej prozy. Odwołanie się
w opisie relacji między reprezentantami imperium rosyjskiego a przedstawicielami podbitego narodu do reguł dyskursu postkolonialnego włącza pracę w szerszy nurt dyskusji na
temat jego użyteczności w odniesieniu do polskiej literatury. Wykorzystując inspiracje
płynące m.in. z tekstów Ewy Thompson, Włodzimierza Boleckiego, Dariusza Skórczewskiego oraz Małgorzaty Czermińskiej, autorka recenzowanej książki analizuje twórczość
Terleckiego jako rejestr rozmaitych relacji między, z jednej strony, polskimi konspiratorami i kolaborantami, z drugiej zaś – urzędnikami imperium. Obraz ten dekonstruuje legendę o polskiej wyższości intelektualnej i moralnej wobec owych nasłanych przez wschodnie
mocarstwo czynowników, którym Terlecki przypisywał niepospolitą inteligencję i umiejętności. (Nb. w dalszej części rozprawy, na s. 208, w kontekście Wieńca dla sprawiedliwego, badaczka wykazuje się pewną niekonsekwencją przywołując zawartą w tej powieści
opinię o rosyjskich urzędnikach w polskiej prowincji jako o miernotach zainteresowanych
jedynie utrzymaniem stanowisk.)
Inspirując się zaproponowaną przez Czermińską typologią punktów widzenia, które
różnicują relacje „my”–„oni” 7, i poszerzając ją m.in. dzięki dodatkowemu kryterium miejsca obserwacji, wprowadza Izdebska aż dwanaście typów tych relacji: „oni u nas – innych
– w obcym mieście”, „my u nich – innych”, „oni i inni o nas u siebie / u nich”, „oni i my
6
S. C h w i n, Literatura i zdrada. Od „Konrada Wallenroda” do „Małej Apokalipsy”. Kraków
1993, s. 239.
7
M. C z e r m i ń s ka, „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3.
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u nas”, „oni” za kulisami, „my nie u siebie / nigdzie – przez nich”, „oni o nas”, „oni o sobie”, „inni o nich”, „oni wobec tego, co inni o nich”, „my i oni wobec innych”, „my – to
znaczy kto?” W trosce o jasność wywodu, a także o niemnożenie bytów ponad potrzebę
można je wszakże sprowadzić do pięciu najważniejszych: „oni o nas”, „my o nich”, „my
o nas”, „oni o sobie”, „inni o nich”.
Jako główny czynnik konstytuujący imperialne narracje na nasz temat („oni o nas”)
zostaje wskazane fundamentalne doznanie obcości, oparte m.in. na eksponowaniu takich
polskich cech, jak warcholstwo, pyszałkowatość, egzaltacja czy gnuśność. Dodatkowo
obcość wzmacniają negatywne waloryzacje polskiej przestrzeni, w jakiej dochodzi do
spotkania „ich” z „nami” 8. Co warte podkreślenia, to pojawiający się w rosyjskim dyskursie ton wyższości cywilizacyjnej, słyszalny np. w zawartej w Wyspie kata opowieści
o modernizowaniu Warszawy – „prowincjonalnego miasta przeżywającego cywilizacyjny boom za sprawą znalezienia się w granicach imperium rosyjskiego [...]” (s. 219).
To m.in. ta narracja odkrywa orientalizujące założenia dyskursu ukazującego Rosjan na
wzór zachodnich Europejczyków, którzy przysłaniają działania militarne misją cywilizacyjną 9.
W symetrycznym wobec poprzedniego typie narracji: „my o nich”, badaczka dostrzega więcej możliwości. Np. Drabina Jakubowa uruchamia polską – tym razem – perspektywę „»obcego« poznającego nieznane i dziwne krainy” (s. 198). Spojrzenie polskich
podróżników na barbarzyński kraj jest zestawione z opozycyjnym ujęciem Swiftowskiej
wędrówki karłów po świecie olbrzymów. Owa diagnozowana przez Rosjan dosłowna
i metaforyczna „karłowatość” narzuca Drabinie Jakubowej status narracji o bezsilności
kolonizowanych wobec kolonizujących. Zamykające tę powieść obrazy to – według interpretatorki – odbicie polskich lęków przed utratą autonomii i tożsamości.
Pogłębieniu wyostrzonej konfrontacyjności światów: polskiego i rosyjskiego, opartej
na eksponowaniu odmienności cywilizacyjnych, politycznych, kulturowych i mentalnych,
służy też wprowadzona w utworach wieloplanowość patrzenia na przeszłość, w której
ramach istnieją płaszczyzny zdarzeń oficjalnych oraz zakulisowych. Tak więc „oni” to nie
tylko po prostu Rosjanie – kolonizatorzy, ale i jacyś o n i pociągający za sznurki, ci rządzący n a p r a w d ę, jak to się dzieje w nie docenionej pod tym względem przez Izdebską
powieści Zabij cara. Może zatem odniesienie utworów Terleckiego do teorii spiskowych
warte byłoby rozważenia w kontekście szerszym niż ten zaproponowany przez badaczkę
na s. 212–213. Istotny wydaje się np. zaledwie zaznaczony problem ich użyteczności
z punktu widzenia rekompensujących nimi własne klęski i słabości Polaków.
Przedostatnia powieść Terleckiego natomiast posłużyła Izdebskiej do rekonstrukcji
idei imperialnej. Perspektywa rosyjskich samorozpoznań („oni o sobie”) jeszcze raz
wprowadza problem apokryfizacji, rozumianej teraz jako odtwarzanie „domniemanego
autoportretu przedstawicieli imperium” (s. 221). Dodajmy zresztą, że w tym przypadku
zyskuje ona również wyraźny wymiar genologiczny. Otóż Zabij cara sytuuje się między
tradycyjną powieścią dokumentarną beletryzującą źródła i opracowania historyczne a stylizowaną na policyjny raport opowieścią „śledczą”, w której narrator nie tyle mówi
8
Należy podkreślić, że jest to zabieg odwrotny wobec opisywanego przez E. T h o m p s o n
(Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Przeł. A. S i e r s z u l s k a. Kraków 2000,
s. 76) charakterystycznego dla literatury rosyjskiej zjawiska „zawłaszczenia retorycznego ogromnych
terytoriów nierosyjskich [...], pokazywania obrzeży imperium jako posiadających równie rosyjski
charakter jak sama Moskwa”. Terlecki, wykorzystując punkt widzenia Rosjan, poddaje egzotyzacji
to, co nierosyjskie (zob. s. 190–191).
9
	Zob. na temat różnic między kolonializmem zachodnim a kolonializmem rosyjskim T h o m ps o n, op. cit., s. 28–31.
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o zamkniętej przeszłości, co rekonstruuje ją w formie relacji z własnych działań operacyjnych.
Należy również podkreślić, że ta przedstawiona za Balcerzanem strategia zacierania
polskiej perspektywy jest, w odróżnieniu od np. „apokryfów niemieckich”, o których badacz
pisał, bardziej stereotypowa. Cechuje ją np. charakterystyczny dla dyskursu rosyjskiego
„mocarstwowy brak zrozumienia dla pouczeń przychodzących z zewnątrz [...]” (s. 224).
Oceny działań jednostek dokonywane są z perspektywy interesów państwa narzucającego
Rosjanom tożsamość „wiernych poddanych imperium [...]” (s. 225).
Schematyczne jest też spojrzenie na rosyjskie imperium z zewnątrz („inni o nich”).
Z jednej strony, przywołuje ono europejski mit niepojętej Rosji, jak u zafascynowanego
jej kategorialną odmiennością Fina z Wieńca dla sprawiedliwego. Inną postawę reprezentuje angielski podróżnik z powieści Zabij cara. Postać ta, podobnie jak francuski dziennikarz z utworu Odpocznij po biegu, w poczuciu nieprzystawalności obrazu rosyjskiego
samodzierżawia do wyobrażeń o społeczeństwach „cywilizowanych”, eksponuje swój
sceptycyzm co do europejskości Rosji.
Istotny wniosek, jaki wypływa z owych analiz, dotyczy nieredukowalności u Terleckiego podziału na „nas” i na „nich”. Wiąże się z tym negatywna ocena jakichkolwiek prób
budowania przestrzeni wspólnoty interesów, kwalifikowanych jako zdrada także wtedy,
kiedy ewentualna współpraca miałaby być szansą na przetrwanie narodu. Pozorny zatem
jest tu wymiar dialogowości nie tylko w odniesieniu do wroga-kusiciela, ale i w sytuacji,
gdy obie strony pragną porozumienia, jeśli nie na płaszczyźnie politycznej, to egzystencjalnej. Tak więc zarówno wybór „mniejszego zła” przez Waszkowskiego z Dwóch głów
ptaka, jak i opcja pragmatyzmu politycznego reprezentowana przez Karola w Wieńcu dla
sprawiedliwego czy, na większą skalę, przez Aleksandra Wielopolskiego, to, jak podkreśla
Izdebska, w literackich światach Terleckiego zawsze droga donikąd. Nie inaczej jest w jeszcze jednym wariancie relacji między „nami” a „nimi”, ujętym w formę niemożliwego
z perspektywy polskich norm wspólnotowych „czarnego romansu” rosyjskiego oficera
i polskiej aktorki.
U Terleckiego bohaterowie nie mają problemów z własną tożsamością („my o sobie”).
Dramat niepewności dotyczy epistemologii, nie autoidentyfikacji postaci. Brak tu więc
i tego, co za Homim Bhabhą określa Izdebska jako mimikrę – „proces niecałkowitego
i dwuznacznego upodabniania się tubylców do kolonialnego hegemona” (s. 211, przypis 81).
Dopowiedzmy w tym miejscu, że niezależnie od stopnia tej dwuznaczności samo zjawisko
dostosowywania się do imperialnego wzorca wydaje się możliwe tylko wtedy, gdy jest on
uznawany przez tubylca za, z pewnych powodów, bardziej wartościowy od wzorca własnego. Specyficzna sytuacja Rosji jako imperium jedynie militarnego powodowała, że siła
jej przyciągania była znacznie mniejsza niż w wypadku mocarstw zachodnich. Można by
też dodać, iż taką najwyraźniejszą pokusą wpisania się „tubylca” w struktury władzy byłaby odrzucona przez bohatera Dwóch głów ptaka propozycja wejścia do elitarnej grupy
strażników europejskiego porządku.
Na koniec nadmieńmy jeszcze o otwierającym recenzowaną książkę Suplemencie –
krótkim przewodniku po twórczości Władysława L. Terleckiego, motywowanym chęcią
przypomnienia fabuł „słabo obecnych w czytelniczej świadomości” (s. 15). Sensowność
tego przedsięwzięcia w dziele skierowanym do czytelnika profesjonalnego, któremu twórczości Terleckiego nie trzeba chyba streszczać, nie wydaje się do końca oczywista. Szkoda natomiast, że zabrakło miejsca na całościowe podsumowanie wątków badawczych.
Zamknięcie pracy ujęte w potraktowanej, niestety, zbyt dosłownie formule „Zamiast zakończenia”, nie jest bowiem nawet jego namiastką. A przecież w wypadku rozprawy, będącej nie tylko wnikliwym wywodem o kilku, uznanych przez badaczkę za najistotniejsze,
problemach prozy Terleckiego, ale i ważnym punktem odniesienia do dyskusji nad kształ-

III.indd 251

2013-06-17 13:27:24

252

recenzje

tem relacji łączących powstające w ostatnim półwieczu powieści historyczne ze współczesnością, takie podsumowanie byłoby ze wszech miar pożądane.
W sytuacji, gdy coraz mocniej wybrzmiewają głosy kwestionujące sensowność istnienia tego gatunku w formie znanej od kilkudziesięciu lat, szczególnie cenne są np. wnioski
wiążące się z kluczowym w pracy słowem „między”, ujawniającym płynność kryteriów
typizujących powieści jako historyczne, autotematyczne, psychologiczne czy współczesne,
a także aktywizującym ich etyczno-estetyczne powiązania. Istotne są też uwagi na temat
odniesień kategorii cielesności do aksjologii opisywanych światów oraz dostrzeżenie
w systemie postaci-sobowtórów możliwości niuansowania rozmaitych stanowisk i idei.
W odniesieniu do trzeciego z kluczy interpretacyjnych, postkolonialnego, zaakcentujmy
ostrożność autorki wyrażoną wprowadzonym do tytułu tej części recenzowanej książki
pytajnikiem, a idąc dalej tym tropem sformułujmy własne pytania. Jak dalece np. daje się
pogodzić w odniesieniu do Terleckiego użycie określeń: „modernistyczny” i „postkolonialny”, skoro postkolonializm bywa zwykle traktowany jako specyficzna derywacja
postmodernizmu? 10 Jak kategoria nieusuwalnej różnicy, jako wykładnia „biegunowego
uporządkowania” opisywanych światów, daje się powiązać z dominującym w badaniach
postkolonialnych założeniem o pograniczności każdej tożsamości kształtowanej „na przecięciu przeciwstawnych umiejscowień etnicznych, kulturowych, językowych czy religijnych” 11? Jak dalece też przydatne do omówienia tej twórczości byłoby odwołanie się do
bardziej tradycyjnej niż dyskurs postkolonialny kategorii stereotypów narodowych?
Wreszcie zwróćmy uwagę na ewentualne zastosowanie w odniesieniu do prozy Terleckiego także innych metodologicznych wyborów i języków analizy. Choćby cielesność
ujmowana przez Izdebską głównie w kategoriach redukcjonizmu postaci otwiera się również na perspektywę genderową, ujawniającą w owych patriarchalnych światach spisków
i prowokacji „zautomatyzowane w odbiorze społecznym schematy kulturowe” 12. Mogłaby
więc np. posłużyć odkrywaniu mechanizmów opresywności wynikających z kryteriów
innych niż tylko narodowościowe.
Abstract
ALEKSANDRA CHOMIUK
(Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

A CLASSIC READ ANEW
The review discusses Agnieszka Izdebska’s book on the literary creativity of Władysław L. Terlecki, whose works are lately viewed as more and more distant from the recent literary fashions.
Chances for recontextualisation of his works and bringing them up to date are seen by Izdebska in
a new approach to the problem of character creation and in adopting a postcolonial perspective to
interpreting Polish-Russian relationships that they present.
10
	Zob. na temat relacji między postkolonializmem a postmodernizmem D. S k ó r c z e w s k i,
Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach. „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2.
11
W. B o l e c k i, Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie napisanych. Jw., 2007,
nr 4, s. 8.
12
A. Ł e b k o w s k a, Gender. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy.
Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006, s. 369.
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LUIZA RZYMOWSKA
(Uniwersytet Wrocławski)

O NOWATORSKIM OPISIE FIGURY AUTORYTETU
M a ł g o r z a t a J u d a - M i e l o c h, NA RAMIONACH GIGANTÓW. FIGURA
AUTORYTETU W POLSKICH WSPÓŁCZESNYCH TEKSTACH LITERATUROZNAWCZYCH. Kraków (2008). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, ss. 272, 2 nlb.
Pragnienie zbadania, jak kwestię autorytetu rozumiano u początków kultury śródziemnomorskiej, mogłoby nas przywieść do poszukiwań w dziełach Arystotelesa, a wreszcie – do
analizy paragrafu o stopniach dobra z księgi I Retoryki lub przynajmniej tego fragmentu:
„większym dobrem jest to, co wszyscy wyżej cenią, od tego, co nie wszyscy, i to, co więcej
ludzi, niż to, co mniejsza ich ilość. Dobro bowiem określiliśmy jako to, czego wszyscy
pragną, większym jest więc to, czego pragną bardziej. I to jest większym dobrem, co wyżej
cenią nasi przeciwnicy w sporze, wrogowie lub eksperci albo powołani przez nich przedstawiciele, ponieważ dwa pierwsze przypadki wchodzą w zakres jednomyślności powszechnej sądów, dwa dalsze – ponieważ są to opinie uznanych autorytetów i specjalistów” 1.
W ujęciu Arystotelesowskim osoba będąca autorytetem orzeka w sprawie dobra (tak
jak prawdy) z tą samą bezstronnością, na jaką zdobywa się w pewnych okolicznościach
osoba nam wroga, gdy docenia w nas jakąś wartość, np. za coś nas chwali, przyłączając
się do opinii ludzi najbardziej nam życzliwych 2. Tę bezstronność osądu – nazywaną też
sprawiedliwością – „uznany autorytet” czy „specjalista” osiąga naturalnie poprzez znawstwo
w jakiejś dziedzinie, umożliwiające sąd prawdziwy o danej rzeczy i rozstrzyganie określonych spraw, kwestii w sposób wiarygodny. Właśnie wiarygodność jest rdzeniem autorytetu, który, jak pamiętamy, wywodzi się ze słowa „auctoritas” (‘powaga moralna’). Krystyna Długosz-Kurczabowa w następujący sposób wprowadza nas w historię tego wyrazu:
„Do polszczyzny przeniesiony stosunkowo niedawno, bo przed stu laty, najprawdopodobniej za pośrednictwem niem. »Autorität« lub franc. »autorité«. Pozostał w bliskim związku znaczeniowym z wcześniej przyswojonym »autor« i pierwotnie oznaczał ‘wiarygodność,
upoważnienie, znaczenie, prestiż, powaga’, a wtórnie także ‘człowieka (instytucję, organizację) mającego wpływ, uznanie, powagę dzięki swoim działaniom, twórczości, osiągnięciom’. Wyraz »autorytet« pojawił się dopiero w XIX-wiecznej polszczyźnie, jako
zjawisko (pojęcie) był znany od najdawniejszych czasów, lecz określany innymi terminami, zarówno rodzimego pochodzenia, np. »cześć«, »poważanie«, »powaga«, »poszanowanie«, »uznanie«, »znaczenie«, »wyrocznia«, jak i zapożyczeniami z różnych języków
i różnych epok, np. »atencja« (łac. attentio); »arbiter« (łac. arbiter); »hołd« (niem. Huld);
»kult« (łac. cultus); »pietyzm« (łac. pietas); »prestiż« (franc. prestige); »respekt« (łac.
respectus); »szacunek« (niem. Schatzung), a nawet biblizm »alfa i omega«. Liczba określeń
synonimicznych jest więc imponująca, pozwala na precyzyjne wyrażanie odcieni znaczeniowych i stylistycznych [...]” 3.
„Uznany autorytet” czy „specjalista” to w oryginale cytowanego fragmentu Retoryki
„hoj kýrioj kàj hoj ejdótes” 4. Przez „autorytet” Henryk Podbielski oddaje w tym kontekście
A r y s t o t e l e s, Retoryka, 1364 b – 1365 a. W: Retoryka. – Retoryka dla Aleksandra. –
Poetyka. Przeł., wstęp i komentarz H. P o d b i e l s k i. Warszawa 2004.
2
Ibidem, 1363 a.
3
K. D ł u g o s z - K u r c z a b o w a, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa
2003, s. 32 (s. v. Autorytet).
4
A r i s t o t l e, The Rhetoric. With a commentary by E. M. C o p e. Rev. and ed. J. E. S a nd y s. T. 1. Cambridge 1877 (reprint), s. 140.
1
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sens starego greckiego słowa „ho kýrios”, oznaczającego ‘pana, władcę i opiekuna’; z kolei „specjalista” to „ho ejdós”, czyli ‘ten, kto wie, zna się na czymś, umie’. Dzięki tej
próbce pracy tłumacza widać, że autorytet to dla nas ktoś więcej niż znawca, to raczej ktoś
o przemożnym wpływie. Ten wpływ nie jest jednak możliwy, gdy osobie pełniącej określoną funkcję brakuje wiarygodności.
Pisze o tym Arystoteles w księdze II Retoryki, gdy akcentuje, że nie starczy, by mówca
nadał wiarygodność swym argumentom – chcąc uzyskać wpływ na słuchacza, musi uczynić
wiarygodnym samego siebie, tzn. „jednocześnie okazać własne nastawienie i odpowiednio
nastawić osądzającego sprawę słuchacza” 5. Prócz mocy dowodzenia liczy się zatem wiarygodność samego mówcy, zależna od tego, jakie będzie przejawiał nastawienie, następnie
„jak osądzą jego nastawienie do siebie słuchacze [...]” i wreszcie – „jakiemu nastawieniu
ulegną oni sami” 6. Według Arystotelesa trzy cechy mówców – „rozsądek, szlachetność
i życzliwość” – niezmiennie decydują o tym, że słuchacze wierzą ich wypowiedziom, ufają im 7. Te wytypowane cechy wskazują, iż od wieków potencjalna zdolność zaistnienia
jakiejś osoby jako autorytetu dla innych osób, chcących skorzystać z jej umiejętności, była
w naszej kulturze ważnym czynnikiem kształtującym stosunki społeczne.
Osobny problem tworzy obecność autorytetu naukowego w tekstach, wiarygodność
lub niewiarygodność przywoływanych autorów. Kwestia ta zarysowała się mocno w epoce średniowiecza, w czasie, gdy zdarzało się, że – jak pisał Clive Staples Lewis w Odrzuconym obrazie – w zakresie stawiania naukowych tez „poeta miał tę samą rangę autorytetu co uczony”. I na innej stronicy: „były to wieki nie tylko autorytetu Kościoła, lecz
wielu autorytetów. Kiedy ich kulturę uważa się za reakcję na otoczenie, wówczas elementami w tym otoczeniu, na które reagowała najsilniej, były rękopisy. Każdy pisarz, jeśli
tylko może, opiera się na wcześniejszym pisarzu, podąża za jakimś auctour, najchętniej
łacińskim. Jest to jedna z cech, które odróżniają ów okres niemal w równej mierze od
stanu dzikości, jak i od naszej nowoczesnej cywilizacji. We wspólnocie dzikich człowiek
chłonie kulturę, po części nieświadomie, z udziału w niepamiętnie dawnym wzorcu zachowania, a po części z ustnego podania starców plemienia. W naszym społeczeństwie
większość wiedzy polega ostatecznie na obserwacji. Ale wieki średnie polegały przeważnie na książkach” 8.
Czy autorzy współczesnych prac naukowych, którzy nie odwołują się do bezpośredniego doświadczenia i obserwacji, lecz do autorytetów, są spadkobiercami tej średniowiecznej tradycji, czy też niewolnikami konwencji stylistycznej panującej w dyskursie humanistycznym? Zagadnienie obecności autorytetu we współczesnej humanistyce to przedmiot
studiów Judy-Mieloch. Materiał badawczy obejmuje prace polskich znawców literatury:
Jerzego Ziomka, Janusza Sławińskiego, Grażyny Borkowskiej, Ryszarda Nycza i Henryka
Markiewicza. Podstawowym kryterium wyboru była różnorodność tekstów – przegląd
twórczości pięciu autorów, do którego nas skłania badaczka, pozwala zatem na przyjrzenie
się mozaikowości polskiego literaturoznawstwa i jednocześnie ma nas przekonać o tym,
że istnieje cecha wspólna wielobarwnych stylistycznie tekstów pięciu indywidualności
naukowych: „wszystkie wykorzystują w swej konstrukcji figurę autorytetu” (s. 248).
W Zakończeniu Juda-Mieloch rozszerza ów wniosek na wszelkie teksty literaturoznawcze
– intuicja mówi jej, że figura autorytetu jest swoistym budulcem tego rodzaju wywodu,
obok poprawności logicznej, rzetelności faktograficznej czy choćby odwoływania się do
źródeł (s. 248). Już w rozdziale pierwszym pojawia się aksjomat o istnieniu „w każdej
A r y s t o t e l e s, Retoryka, 1377 b.
Ibidem.
7
Ibidem, 1378 a.
8
C. S. L e w i s, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. O s t r o w s k i. Kraków 1995, s. 43, 17.
5
6
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publikacji figury autorytetu [...]” (s. 13). Cel badawczy Judy-Mieloch – najzwięźlej wyrażony – to „deskrypcja funkcjonowania autorytetu w tekstach literaturoznawczych [...]”
(s. 39) czy „w literaturoznawczej empirii” (s. 46), czyli badanie „sposobu funkcjonowania
figury autorytetu [...]” (s. 152) w poszczególnych tekstach.
Najwięcej miejsca w recenzowanej książce autorka poświęciła studiom nad tekstami
zmarłego w r. 1990 Ziomka – rozdział tego dotyczący obejmuje 66 stronic (dla porównania:
rozdział o tekstach Sławińskiego liczy 22 stronice; Borkowskiej – 38 stronic; Nycza –
30 stronic; Markiewicza – 35 stronic). Właśnie w szkicach Ziomka odnajduje Juda-Mieloch
bogactwo „strategii wprowadzania autorytetu w literaturoznawczy dyskurs” (s. 184): alegację, epigonizm, jawne naśladownictwo, restytucję, aktywną kontynuację, alegację negatywną, dodanie. Nie poprzestaje na rozpoznaniu owych strategii i technik, lecz wartościuje je, badając ich przydatność dla Ziomka, cele ich wykorzystania – tym samym wydobywa indywidualność naukową literaturoznawcy i uwypukla to, co Stanisław Gajda nazywał
„stylem osobniczym uczonych” 9. W swoich poszukiwaniach Juda-Mieloch nie tylko najuważniej śledzi wybrane teksty, wnikając w procesy myślowe analizowanych autorów, ale
także penetruje indeksy osobowe, aparaturę przypisów i cytatów, gdyż jest przekonana, że
i w tych miejscach uwidacznia się autorytet, a często to „jedyne ślady jego obecności”.
Dlatego nawet najdrobniejsze informacje, zebrane z ogromną pieczołowitością (niekiedy
ich uzyskiwanie sama autorka nazywa tropieniem), ułatwiają Judzie-Mieloch „opis figury
autorytetu [...]” (s. 185). Na ramionach gigantów to jedna z tych książek, w których każde
twierdzenie dotyczące obserwowanego tekstu poparte jest dowodem w postaci cytatu,
a najczęściej wielu cytatów – egzemplifikacja została przez autorkę przeprowadzona na
najwyższym poziomie, z dociekliwością badawczą i rzetelnością naukową, mimo że wykaz
prac, które musiała poddać obserwacji, jest bardzo obszerny: obejmuje 28 tekstów. Ta
drobiazgowość potęguje wartość książki jako swego rodzaju historii współczesnego literaturoznawstwa polskiego – bo i tak wolno nam ją odczytywać. Tam zaś, gdzie mogłaby
rozczarowywać nieścisłość naukowa, uwodzi czytelnika pełen temperamentu, niekiedy
rozbłyskujący subtelną ironią, rozgrzany ciepłą żartobliwością styl książki Na ramionach
gigantów, zbliżający tę dysertację ku esejowi (widać to wyraźnie w rozdziałach drugim,
trzecim i czwartym, w dwóch kolejnych już słabiej). Juda-Mieloch dba bowiem o efektowne, finezyjne wykończenie swoich raportów naukowych, prowadzi też z autorami prac
przez siebie wybranych do analizy swoistą grę, która okazałaby się niemożliwa, gdyby
badaczce nie była właściwa lekkość stylu.
Tekst nasycony został urokliwymi metaforami, wśród których warto zwrócić uwagę
na porównanie autora syntezy, Ziomka, do dyrygenta: „Podmiot czynności badawczych
pełni w przypadku syntezy rolę – pozwólmy tu sobie na muzyczną metaforę – dyrygenta,
który znając możliwości wszystkich instrumentów orkiestry oraz umiejętności wszystkich
muzyków, wskazuje gestem tych, którym »głosu« w tej chwili udziela” (s. 53).
W innym miejscu Ziomek zyskuje miano „strażnika dobrej wykładni” (s. 86) dzieł
Arystotelesa. Analizując teksty literaturoznawcy, badaczka chętnie posługuje się również
toposem wędrówki: „Ale Ziomek, jak się już powiedziało, często i chętnie wybiera się
w poszukiwaniu autorytetu na obszary dość odległe od macierzystej dyscypliny. Te wędrówki nie mają jednak charakteru szukania inspiracji, lecz są wynajdywaniem potwierdzeń
dla filologicznych hipotez. Takie przywołania i cytacje cechują się alegatywnością w rozumieniu, jakie zaproponował Głowiński, to znaczy nie łączą się z żywiołem dialogiczności – są przyjmowane bez zastrzeżeń. Im dalsza dziedzina, która jest terenem takiego
egzotycznego autorytetu, tym postawa zawierzenia mocniejsza” (s. 100–101).
Podobny efekt Juda-Mieloch uzyskuje w zakończeniu rozdziału pt. Literaturoznawca
9
S. G a j d a, Styl osobniczy uczonych. W zb.: Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji. Opole, 26–28.09.1995 r. Red. S. Gajda, M. Balowski. Opole 1996.
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na ramionach gigantów (Jerzy Ziomek): „Twierdzenia te nieznacznie wydłużają trasę
wspinaczki kolejnych adeptów wiedzy o literaturze, którzy w rozsądnym przekonaniu, że
z wysoka widać lepiej, podejmują wyzwanie – analizują literaturoznawczą twórczość Jerzego Ziomka” (s. 113).
A w innym miejscu autorka recenzowanej książki zdaje się bawić słowem „wtargnięcie”, dobranym w swoistej grze z użytym przez Ziomka wyrazem „wkroczenie”:
„Czyż bez tych zabiegów uwierzylibyśmy filologowi rozprawiającemu o właściwościach buczyny? Ziomek zwykle pilnuje niewychodzenia poza obszar swych kompetencji,
a że jest to obszar rozległy, to już inna sprawa. Jednak samo podjęcie tematyki »badań
interdyscyplinarnych« [...], pięknie zamkniętej w tytułowej formule Powinowactw literatury, wymusza na badaczu często »wkroczenie na ruchome piaski niekompetencji« [...].
Takie wtargnięcia są konieczne, ale powodują najczęściej niepewność i ostrożność (»Ryzykując niezbyt kompetentne wkroczenie na tereny przyległe...« [...]), a już na pewno
swego rodzaju dyskomfort niekompetencji [...].
Wtargnięcia te zawsze powodują, wywołują niemalże akt alegatywnego cytowania
[...]” (s. 104).
Toposowi wędrówki niekiedy towarzyszy topos mapy: „Zaznaczone w cytacie miejsca
odsyłaczy stanowią punkty na mapie wędrówki Ziomka po rozmaitych instytucjach – zaiste,
filolog poświęcił wiele czasu na różnorodne konsultacje” (s. 102).
Albo terminy geograficzne: „Na antypodach omówionych technik znajdziemy niezwykle rzadką strategię odrzucenia, którą za Balbusem nazwaliśmy »alegacją negatywną«”
(s. 111).
Ciekawie przedstawia się też literacka zabawa tytułową metaforą pochodzącą z sentencji Isaaca Newtona – „na ramionach gigantów”: „akt zastosowania strategii alegacji
negatywnej jest w pracy badacza nie tylko tym upragnionym momentem, w którym można »nieco dalej sięgnąć wzrokiem«, ale także czasem umożliwiającym zmianę roli pokornie wspinającego się na ramiona gigantów »karła«. Długotrwałe działania naukowe, które
były tu przedmiotem opisu, uprawomocniają tę zmianę ról: nowy gigant, stojąc stabilnie,
jest rękojmią trwałości swej dyscypliny. I to właśnie te niepozorne, rozsiane po tekstach
fragmenty, w których Ziomek odrzuca balast twierdzeń najznakomitszych autorytetów
(przypomnijmy: Krzyżanowski, Skwarczyńska, Markiewicz), stanowią jego trwały wkład
w rozwój literaturoznawstwa” (s. 112).
Z kolei w rozdziale pod znaczącym tytułem Samotny kontestator i milczące legiony
autorytetów (Janusz Sławiński) autorka zabarwia swój tekst humorem: „Wiernym czytelnikom »Tekstów Drugich« [...] nie mogło umknąć [...] założenie kącika »Fragmenty«.
Słowa »kącik« użyto tu celowo – i to nie tylko dla uniknięcia nieładnej powtórki – »Fragmenty« bowiem to locum wyłącznie jednoosobowe i zarezerwowane: rezyduje tu Janusz
Sławiński. Miejsca nie dzieli z nikim – jeśli można się tak wyrazić – dwuwymiarowo:
»pionowo« – ponieważ tylko jego Bez przydziału stanowi zawartość tej części pisma, ale
też »poziomo« – bo w »podziemiach przypisu« także nie ma żadnych lokatorów; nie istnieją nawet takie podziemia. W tekście pojawi się czasem jakiś gość, bywa, że znakomity,
czasem bezimienny everyman, ale wizyty są raczej rzadkie, bo i »gospodarz szkicu« nie
bardzo gościnny...” (s. 116).
Fragment niniejszy dał badaczce asumpt do posłużenia się w dalszej części wywodu
toposem budowli: „Wiemy już z wcześniejszych ustaleń, że konstrukcję tradycyjnego
szkicu wznosi się zwykle na fundamentach obligatoryjnie przywoływanego autorytetu,
choć niekoniecznie w aurze bezwyjątkowej, całkowitej zgody, a i gotową budowlę podpiera się rusztowaniem autorytetu epistemicznego. Gmach zwykle sprawia wrażenie solidnego, ale i niezbyt ładnego. Natomiast twórczość naukowa Sławińskiego stanowi próbę
– uzasadnianą wielofunkcyjnością (a więc nie tylko poznawczością) humanistyki – ukrycia

III.indd 256

2013-06-17 13:27:25

recenzje

257

odsłoniętych fundamentów, zabezpieczeń, rusztowań. Taka budowla – zdaniem Sławińskiego – nie tracąc stabilności, jest po prostu ładniejsza” (s. 117).
Opis ten zostaje dopełniony charakterystyczną dla stylu Judy-Mieloch uwagą metatekstową: „Legalność obecności żywiołu języka literatury pięknej (bo to jest podstawowe
narzędzie upiększeń) w literaturoznawczym dyskursie stwierdzał Sławiński parokrotnie,
niegdyś w trybie delikatnie postulatywnym, teraz o wiele bardziej już normatywnie. Jednak
by nie powtórzył się casus Gombrowicza tłumaczonego Gombrowiczem (co także wskazywał Sławiński!) – tej piękności na razie nie ufajmy i nie wierzmy w legalność procederu, dopóki nie prześledzimy procesu legislacyjnego. Z takiego nastawienia mogą płynąć
korzyści alternatywne: albo opisze się czynniki zapewniające stabilność pięknym konstrukcjom Sławińskiego, albo wykaże się ich chwiejność” (s. 117).
Autorka recenzowanej książki bardzo konsekwentnie potrafi podtrzymywać raz
przyjętą konwencję ornamentowania swojego wywodu za pomocą określonej metaforyzacji. W tym samym rozdziale czytamy bowiem: „Inną formą ograniczania spotkań poza
tekstem Sławińskiego stanowi niezdradzanie adresu »zamieszkania« autorytetu. Uniemożliwia to nie tylko kontakt poza pośrednikiem, ale także po prostu sprawdzenie Sławińskiego, jeśliby się nie ufało dokładności przytaczania, rozumieniu przez niego cudzych
słów, funkcjonowaniu cytatu poza rodzimym kontekstem itd. Czasem nieufność jest
w zasadzie wykluczona z retorycznego punktu widzenia (trzeba by tu zlokalizować argumentum ad vanitatem) poprzez chwilowe wtargnięcie czytelnika do wspólnoty »wiedzących« [...]” (s. 126).
A na dalszej stronicy możemy podziwiać, jak Juda-Mieloch rozwija metaforę zamieszkania w tekście, zręcznie przechodząc ku antytezie „cudzoziemiec–rodak”: „Odmienny –
legalny, dlatego bardzo wyrafinowany – sposób w ramach tej strategii to zaludnianie
swego tekstu cudzoziemcami. Porozumienie – przy nieobecności tłumacza (w przypisach
Sławiński przywołuje teksty w oryginalnych wersjach językowych) – często jest niemożliwe. Funkcjonowanie cudzoziemca nawet personalne i lokalizowane trzeba uznać za
równie nieme, jak w przypadku bezimiennych i bezdomnych czy tylko bezdomnych rodaków. Nie ma w tym, oczywiście, winy Sławińskiego, który nie charakteryzuje się naiwnością i dobrodusznością poligloty, rozumie niezręczność sytuacji i jej tekstowy odpowiednik
– niefunkcjonalność, dlatego zwykle nie opatruje przypisowego odesłania do obcojęzycznego tekstu – jest to niemal reguła w Koncepcji języka poetyckiego... – częstą w innych
sytuacjach formułą »Por.«” (s. 127).
W rozdziale Plecy autorytetów i indykator zmiany obyczajów naukowych (Grażyna
Borkowska), poświęconym tekstom autorki Pozytywistów i innych, stosuje badaczka z kolei metaforę militarną: „Borkowska, która tak niecierpliwie czekała w swej pierwszej
książce na odpowiedni moment dla podania własnych propozycji (»Aby wskazać choćby
jeden argument ofensywny, wykraczający poza plecy autorytetów, zwróćmy uwagę na...«
[...]), tu jakby traci na animuszu. Ciągła szarża bez ubezpieczenia męczy tak samo, jak
pokorne malowanie tła [...]” (s. 152).
W zakończeniu rozdziału pojawia się zaś personifikacja: „Teksty Borkowskiej robią
wszystko, by zachować młodość, usiłują nie zestarzeć się za szybko” (s. 177).
I wywołuje ona zabawną uwagę autotematyczną: „Skoro zauważyliśmy u siebie feministyczną frazeologię kultu młodości, opis – mamy nadzieję, że względnie pełny – wypada zakończyć, by nie spełniło się proroctwo Kuhna o nieuchronności kolejnych nawróceń” (s. 177).
W rozdziale Komfortowa poznawczo sytuacja (Ryszard Nycz) najciekawsza stylistycznie wydaje się próba opisania nastroju dyskursu naukowego tego badacza: „atmosfera tych
tekstów, nawet w partiach polemicznych, jest w miarę łagodna (nie licząc dwóch przypadków użycia ironii), nie powinny one wzbudzać ostrych sprzeciwów, dlatego że – jak już
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wcześniej zauważyliśmy – nie roszczą sobie prawa do ostateczności ustaleń. Ponieważ nie
przeprowadzają żadnej »akcji«, trudno się spodziewać »reakcji«” (s. 200).
Z kolei w rozdziale Właściciel prawdy nieostatecznej (Henryk Markiewicz) uwagę
przyciąga metafora szczeliny:
„Także i w Polskich teoriach powieści znaleźliśmy kilka takich szczelin, przez które
do narracji sączy się mówienie spoza świata przedstawionego, często zresztą te podane bez
bibliograficznej lokalizacji uwagi dają się odnieść do konkretnych opracowań czy chociażby nazwisk literaturoznawców [...].
Drugim rodzajem takiej szczeliny jest dwukrotne (a więc także rzadkie w porównaniu
z innymi rodzajami wypowiedzi literaturoznawczej) ujawnienie procesu myślowego autora” (s. 200–201).
Szczególną cechą tego fragmentu jest mówienie o dyskursie naukowym w kategoriach
opisu dzieła literackiego, takich jak narracja czy świat przedstawiony – uprawnia do tego
autorkę recenzowanej książki wcześniejsze nazwanie Markiewicza „narratorem dyskursu
metanaukowego” (s. 217).
Zastanowię się teraz, jak Juda-Mieloch rozumie przedmiot swoich badań, czyli to, co
nazywa „figurą autorytetu”. Przyglądając się fragmentom pracy, w których odbija się wyobrażenie autorki o przedmiocie jej studiów, można dokonać uporządkowania poszczególnych rozumień tego kluczowego pojęcia. Należy jednak rozpocząć od terminu „autorytet”.
Za innymi autorami (i autorytetami) – głównie Józefem Bocheńskim, Paulem Ricoeurem, Karlem Popperem – Juda-Mieloch definiuje „autorytet” wstępnie jako:
1) źródło tymczasowej wiedzy oraz kryterium jej prawdziwości (s. 26), punkt oparcia
dla „normalnych” (tzn. niezaplanowanych jako rewolucyjne) badań naukowych (s. 25),
a zarazem konstrukt przeznaczony do obalenia w danej dziedzinie nauki w toku jej rozwoju (s. 26);
2) uprawomocnioną poprzez odwołanie się do wypowiedzi lub instytucji (s. 29) relację trójczłonową, czyli relację między dwiema osobami: podmiotem autorytetu i osobą
autorytatywną, odpowiedzialnymi za jakąś podlegającą ocenie wartość – oraz dziedziną
autorytetu (s. 27).
Zarazem badaczka odcina się od pojmowania autorytetu jako przemocy. Za Bocheńskim
rozróżnia Juda-Mieloch autorytety epistemiczne, których domenę stanowią zdania, i autorytety deontyczne, których domeną są dyrektywy (s. 29), a następnie przypomina myśl
Ricoeura, że warunkiem uznania autorytetu epistemicznego jest „Uznanie większej kompetencji i prawdomówności podmiotu w dziedzinie [...]” (cyt. na s. 31). Dla Bocheńskiego
owo uznanie odbywa się poprzez wgląd bezpośredni, lecz częściej – przez wnioskowanie,
co okazuje się logicznie słabe (s. 32). Dlatego – zauważa badaczka – zarówno Bocheński,
jak i Popper utrzymują, że prawda stoi ponad wszelkim autorytetem; w przeciwieństwie
do autorytetu – obiektywna i niezawodna. Nieuchronnie bowiem „w ramach nauki formułuje się zdania niezgodne z prawdą (ale zgodne z aktualnym stanem wiedzy)” (s. 32), co
naturalnie otwiera problem subiektywności i obiektywności poznania.
Praktyczny cel badań nad autorytetem to zatem, zdaniem autorki recenzowanej książki, „zwiększenie samoświadomości twórców nauki [...]” (s. 39), którzy mogliby ostrożniej
składać akty wiary w prawdomówność i kompetencje innych uczonych.
Juda-Mieloch posługuje się sformułowaniem Johna Zimana, aby pokazać, że w tekstach
naukowych autorytet jest podstawą dowodzenia dokumentującą zbiorowy charakter argumentacji naukowej (s. 12). W swojej książce widzi badaczka autorytet przede wszystkim
jako „Kategorię służącą naukoznawczej charakterystyce [...] procedur »powoływania się
na« [...]” (s. 12). Owe procedury śledzi w tekstach literaturoznawczych, w których – jak
prawdopodobnie w całej humanistyce – rysuje się swoisty problem autorytetu. Juda-Mieloch pisze o nim ogólnie, lecz z dużym wyczuciem: „Być może, to właśnie ów pierworod-
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ny grzech literaturoznawstwa, słabość polegająca na tym, że jego rozwój to dzieje kolejnych
rozumień następujących po sobie tekstów, wzmagany dodatkowo naukową tęsknotą do
pewności jest podstawą ostrego przeciwstawiania naukowości (bezsprzeczności, do której
prowadzi jedynie rozum) autorytetowi (niepewności związanej z zawierzeniem), które
można obserwować w ramach dyscypliny” (s. 17).
Nasuwa się pytanie: czy badacz autorytetu jest też w sposób naturalny badaczem figury autorytetu? Z rozdziału pierwszego dowiadujemy się, że autorytet naukowy może
funkcjonować w tekście jako figura autorytetu, z rozdziału drugiego, że właśnie figura
autorytetu stwarza sprzyjające warunki do interpretacji autorytetu w literaturoznawstwie
w aspekcie tekstowym – interpretacji, której towarzyszy zatarcie „osobowego wymiaru
kategorii autorytetu [...]” (s. 54), ale dopiero czytając Zakończenie, mamy sposobność
docenić, jak istotna jest struktura powiązania pojęcia autorytetu i pojęcia figury autorytetu.
W Zakończeniu badaczka rozpoznaje figurę autorytetu jako „tekstowy wariant opisywanej
przez socjologię nauki relacji mistrz–uczeń, która warunkuje instytucjonalną ciągłość
nauki oraz zapewnia tradycyjno-innowacyjny charakter jej trwania” (s. 248). Co więcej
– Juda-Mieloch uważa, że w tekstach literaturoznawczych figura autorytetu w znacznym
stopniu rozszerzyła tę tradycyjną relację autorytarialną. Badaczka obserwuje, że ewentualność jej nawiązania jest praktycznie nieograniczona, gdyż znosi zarówno bariery geograficzne (bo autorytetem może być każdy publikujący człowiek nauki, którego teksty są
dostępne naukowcowi poszukującemu autorytetu), jak i obyczajowe (bo autorytetem może
być badacz młodszy od wykorzystującego figurę autorytetu) (s. 248 n.). Czytelnik zaś jawi
się w tym kontekście jako świadek relacji autorytarialnej i zarazem twórca własnej relacji
z autorytetem (s. 249) (na zasadzie zgody z danym twierdzeniem lub braku tej zgody,
w akcie zawierzenia cudzej, bezpośrednio zrozumianej wypowiedzi ás. 42ñ).
Owo poszerzenie tradycyjnej relacji spowodowało według Judy-Mieloch inne rozumienie autorytetu naukowego niż dawniej: zdjęcie z niego zadań dydaktyczno-etycznych,
powiązanych z relacją mistrz–uczeń, oraz nadanie tejże relacji charakteru czysto poznawczego (s. 249). Przemiany w pojmowaniu autorytetu naukowego nie doprowadziły jednak
do demokratyzacji życia naukowego, ale – w ramach literaturoznawstwa – do wyeksponowania merytoryzmu w kompleksie pożądanych cech autorytetu naukowego (s. 249 n.).
Należy dodać, że autorka, przeprowadzając badania tekstów wybranych do analizy,
potrzebuje nieustannie posługiwać się pojęciem autorytetu i przy tej okazji ładnie poszerza
zakres leksyki z nim związanej: pisze o „budowaniu własnego autorytetu” (w tekstach
Ziomka), o „zabiegach budujących autorytet własny” (w tekstach Sławińskiego) (s. 132),
o „technice” (s. 129) albo o „sposobie wprowadzania autorytetu” (s. 236) lub o „strategii
wprowadzania autorytetu” (s. 237) do dyskursu literaturoznawczego, o „przywołaniu autorytetu przez podanie adresu bibliograficznego wewnątrz narracji [...]”, o „cytowaniu
rozmaitych autorytetów” (s. 152), o „jawnej obecności autorytetu [...]” (s. 155) czy o „czasowym wskaźniku pochodzenia autorytetów [...]” (s. 161) w analizowanym tekście, wreszcie o strategii, która „bezwzględnie uruchamia autorytet” (s. 189) bądź o najprostszych
sposobach „uruchomienia autorytetu [...]” (s. 229).
Przyjrzyjmy się teraz definicjom i charakterystykom terminu „figura autorytetu”, zamieszczonym w obrębie książki Na ramionach gigantów. Figura autorytetu to dla Judy-Mieloch:
1. Logiczne spoiwo z natury niespójnego tekstu humanisty, podstawa dowodzenia
w nauce humanistycznej, dowodzenia, które „stanowi domenę [...] przede wszystkim zdań
opartych na rozumieniu wypowiedzi” (s. 14). Figura autorytetu może być zatem fundamentem tekstu (w rozdziale czwartym autorka mówi o „opisie figury autorytetu budującej
wywód Nycza” ás. 195ñ). Wszechistniejąca w literaturoznawstwie figura autorytetu „zasadza się na bezpośrednim rozumieniu wypowiedzi innych [...]” i w tym sensie wiąże się
ze zdaniami opartymi na „rozumieniu wypowiedzi innych”, które nauki humanistyczne
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tolerują, mimo że nie są to zdania mające za podstawę bezpośrednie doświadczenie (s. 41).
Zarazem figura ta bywa „wstydliwa dla humanisty [...]” (s. 209).
2. „Tekstowe sposoby radzenia sobie z obecnością »innych« w dyskursie literaturoznawcy [...]” (s. 16). Figura autorytetu ma charakter dychotomiczny: „raz pełni funkcję
czysto poznawczą, innym razem wzbudza nieufność swym zanadto perswazyjnym nastawieniem” (s. 248).
3. Indykator zmian, który „sygnalizuje zbliżającą się rewolucję i przeobrażenie prawomocnego sposobu uprawiania nauki” (s. 140). Według Judy-Mieloch bowiem figura
autorytetu „w perspektywie diachronicznej ukazuje swą zdolność do zmiany, natomiast
synchronicznie wydaje się ostoją niezmienności” (s. 229).
4. Tekstowy wariant „opisywanej przez socjologię nauki relacji mistrz–uczeń, która
warunkuje instytucjonalną ciągłość nauki oraz zapewnia tradycyjno-innowacyjny charakter jej trwania” (s. 248) (w tym punkcie powtarzam końcowy wniosek Judy-Mieloch).
Z tego zestawienia czterech grup twierdzeń wynika, że w książce Na ramionach gigantów nie znajdziemy precyzyjnej definicji figury autorytetu. O ile pojęciu autorytetu
poświęcona została większość rozdziału pierwszego, o tyle figura autorytetu jako termin
została zaledwie naszkicowana w podrozdziale 1.4: Retoryka i poetyka tekstu literaturoznawczego. Badaczka nie zdradza, czy figurę autorytetu w tekstach literaturoznawczych
rozumie jako figurę myśli, czy np. jako przejaw figuratywności wywodu naukowego –
zgodnie z sugestią Michała Rusinka: „Wywód tekstów literaturoznawczych nie musi być
podporządkowany argumentacyjnemu toposowi, lecz, niejako bezpośrednio, figurze –
uwolnionej spod władzy logiki, często nielinearnej, niejednoznacznej bądź wewnętrznie
sprzecznej” 10.
Pisząc o Markiewiczu, Juda-Mieloch starannie rozróżnia terminy, stwierdzając, że
badacz ten „Uznaje autorytety i wykorzystuje figurę autorytetu w konstrukcji swych tekstów” (s. 246), ale w innych miejscach książki pojęcia autorytetu oraz figury autorytetu
wzajemnie się przenikają w rozmaitych użyciach. Juda-Mieloch częstokroć stosuje zamiennie termin „figura autorytetu” i termin „mechanizm autorytetu”, np. pisze: „na funkcjonowanie mechanizmu autorytetu w tekście humanistycznym wpływa szereg czynników
[...]” (s. 139). Z kolei „mechanizm autorytetu” badaczka zdaje się dowolnie zamieniać na
„mechanizm funkcjonowania figury autorytetu [...]” (s. 229). Niekiedy upraszcza figurę
autorytetu do samego pojęcia autorytetu i pisze o „Charakterystycznej cesze funkcjonowania autorytetu w tekstach Borkowskiej [...]”, czyli o wzmacnianiu autorytetu „poprzez
zastosowanie wartościującej etykiety w odniesieniu do przywoływanego autorytetu”
(s. 171), czy o „sposobie i sfunkcjonalizowaniu istnienia autorytetu w książkach Ziomka
i Markiewicza” (s. 223). Bywa też tak, że to figura autorytetu pojawia się w stwierdzeniach,
w których dotąd występowało pojęcie autorytetu, np. wówczas, gdy autorka pisze o zredukowaniu tej figury „do kilku prostych procedur włączania jej w tego typu tekst” (s. 220)
(w Polskich teoriach powieści Markiewicza) albo o „technikach włączania figury autorytetu do dyskursu” (s. 228).
Tych zatem czytelników, którzy oczekują tradycyjnego definiowania w książce naukowej, może niepokoić nie dość wyraziste i mocne definicyjne określenie terminu „figura autorytetu” przez Judę-Mieloch, terminu rozmywającego się w kolejnych użyciach;
natomiast czytelnikom przyzwyczajonym do innych sposobów eksponowania przedmiotu
badań w humanistyce wystarczy, że w swoich opisach „figury autorytetu” badaczka wciąż
krąży wokół funkcji argumentacyjnej, jaką pełni autorytet w tekstach, że zajmuje się obserwowaniem „sfunkcjonalizowania istnienia autorytetu [...]”. Jest to całkowicie zgodne

10
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z faktem, iż figury mogą być używane w prozie jako środki argumentacyjne. Cóż więc
z tego, że brakuje precyzyjnej definicji?
Poszukując jednak przyczyn niedookreślenia terminu „figura autorytetu”, wolno
wskazać albo na niechęć autorki do klasycznej formy opisu naukowego, albo na brak odpowiednich narzędzi, które sprzyjałyby dokładnemu rozpoznaniu badanego przedmiotu.
Juda-Mieloch za podstawowe narzędzia swojej analizy uznaje aparaturę retoryki i poetyki
(s. 39), lecz zwrócę uwagę, że ujęcie tematyki autorytetu w jej książce nie jest ściśle retoryczne. Przyjrzę się teraz stopniowi wykorzystania narzędzi analizy, jakich dostarcza retoryka, w książce Na ramionach gigantów.
Nie ulega wątpliwości, że autorka zna teorię retoryki, bez trudu wychwytuje w tekstach
jej elementy (np. diasyrm ás. 162ñ), odnajduje rozmaite „retoryczne sposoby uwiedzenia
czytelnika [...]” (s. 132), jak również doskonale wydobywa z rożnych dyskursów naukowych
fragmenty perswazyjne, o charakterze polemicznym, agonistycznym, i potrafi je interesująco interpretować. Ukazuje to następujący przykład:
„Poetyka szkicu literaturoznawczego zakłada obligatoryjne rozliczanie się z wykorzystywanych zasobów. Tak więc zawsze i cytat, i omówienie opatrzone będą przypisem
odsyłającym do źródeł naukowych. Kontynuację stanowi akt aprobatywnego przytoczenia,
natomiast aktywność modyfikująca – ustalenie dystansu i zakresu niezgody. W literaturoznawczej twórczości Ziomka najczęściej służy temu formuła: »Jest to jednak połowa
prawdy«, która sygnalizuje moment przejścia od kontynuacji do aktywnej konwersacji.
Spotyka się także inne wykładniki tej strategii, np. orzekanie o »połowie racji«, »częściowej słuszności«, »prawdzie i nieprawdzie« [...].
Taka konstrukcja nadaje dyskursowi Ziomka charakter retoryczny. Agonistyczność
jest tu jednak narzędziem poznania, środkiem w dążeniu do prawdy naukowej, więc nie
powinna być łączona z przypisywanymi retoryce cechami jedynie nastawienia na cel uzasadnienia racji; zbiór mniemań bowiem sprowadzonych do intersubiektywnej przestrzeni
polemiki to budowanie prawdy naukowej” (s. 79–80).
Czy inny przykład, w rozdziale o tekstach Borkowskiej:
„Już pierwszy akapit książki zamiast tradycyjnego, uzgodnionego wcześniej (za
kulisami narracji) tła historycznego wprowadza atmosferę agonu. I – jak już powiedziano
– czyni to jawnie, poprzez zastosowanie dość agresywnego środka – pytania retorycznego [...].
Retoryczność dyskursu cały czas zresztą jest podtrzymywana tradycyjną podręcznikową apostrofą lub formułowaniem pytań” (s. 153).
Juda-Mieloch dostrzega też retoryczność w tak na pozór neutralnych stylistycznie
partiach tekstu jak przypisy (jednocześnie fragment ten jest przykładem pozytywnego
wartościowania prób samostanowienia literaturoznawców): „Przypisy w tekstach Sławińskiego pełnią więc oprócz funkcji informacyjnej oraz komentującej także funkcję retoryczną. Celem tej perswazji jest niezmiennie skonstatowane już osłabienie związków z tradycją
literaturoznawczą i budowanie własnej miarodajności jako naukowca” (s. 135).
Nietrudno jednak dostrzec, że autorka nie w pełni wykorzystuje istniejącą wiedzę retoryczną nie tylko na temat figuratywności, lecz także na temat argumentowania ex auctoritate. W tym drugim wypadku przyczyną było prawdopodobnie czerpanie z opracowania
zasad analizy argumentu z autorytetu zamieszczonych w Sztuce argumentacji Krzysztofa
Szymanka, Krzysztofa A. Wieczorka i Andrzeja S. Wójcika (s. 68–70). Te same zasady
znajdujemy w wydanym wcześniej słowniku Szymanka 11, identycznie zatytułowanym, ale
11
K. S z y m a n e k, K. A. W i e c z o r e k, A. S. W ó j c i k, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia
w badaniu argumentów. Warszawa 2003, s. 68–70. – K. S z y m a n e k, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2001, s. 67–69.
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nie są one jego autorstwa: zasady te opracował Douglas Walton, zatem lektura jego Appeal
to Expert Opinion: Arguments from Authority 12 mogłaby się okazać kluczowa 13. Niezmiernie ważną kwestią wydaje się bowiem rozróżnienie funkcjonujące w polskich tekstach literaturoznawczych między sytuacją stosowania rzetelnie zbudowanego argumentu z autorytetu a sytuacją stosowania sofizmatu, który może go tylko przypominać: tzn. argumentum
ad verecundiam. Jest to argument odwołujący się do poważania, „w którym szermowanie
sławnymi nazwiskami, tytułami dzieł i obcojęzycznymi cytatami obliczone jest na onieśmielenie, odebranie pewności siebie i przez to osłabienie krytycyzmu odbiorcy, obawiającego się ośmieszenia, a nawet potępienia za występowanie przeciw opinii wybitnych, cieszących się powszechnym poważaniem osobistości” 14. W książce Na ramionach gigantów
brakuje stwierdzenia, na czym opiera się dowodzenie w analizowanych tekstach literaturoznawczych – na argumencie z autorytetu czy na argumentum ad verecundiam. Można jednak
wątpić w słuszność rozpoznania przez autorkę argumentum ad ignorantiam we fragmencie
pracy Ziomka zawierającym cytaty w języku obcym (s. 106): czy jest to istotnie argumentum
ad ignorantiam, czy też właśnie argumentum ad verecundiam? Brak sofizmatów poza tym
wypadkiem oznaczałby pewną rzetelność literaturoznawców polskich, unikających chwytów
erystycznych. Aby to ustalić, należałoby wyjść od rozpoznania, którzy badacze są wiarygodni w nurcie literaturoznawstwa (co zresztą Juda-Mieloch w różnych miejscach książki
czyni w sposób rozproszony), i sprawdzić wartość odwołań do cudzych tekstów w analizowanych pracach.
W toku swoich rozważań autorka rzadko sygnalizuje, że zajmuje się analizą argumentum ex auctoritate – czyni to np. w rozdziale piątym, w podsumowaniu: „Aby uzupełnić
listę sposobów stosowanych przez Nycza w celu uruchomienia dowodu z autorytetu,
trzeba pozostać jeszcze przez chwilę w kręgu przykładów. Trzecim sposobem wprowadzania autorytetu w jego możliwie prostym rozumieniu jest użycie czasownika oznaczającego
uzasadniającą funkcję następującego potem cytatu” (s. 206).
Juda-Mieloch wymienia tutaj czasowniki takie, jak „przypomina”, „zauważył”, „pisał”,
„scharakteryzował”, „radził”, „pokazuje”, „podsuwa” (hipotezę), „argumentuje”, „świadczy”, „przekonuje”, „dowodzi” (s. 206 n.). Doskonale widać na tym przykładzie, że argument z autorytetu jest utożsamiany z każdym wprowadzaniem autorytetu. Czy słusznie?
Warto by najpierw określić, kiedy tekst naukowy możemy traktować jako tekst perswazyjny. Z  pewnością nie powinniśmy mówić o argumencie z autorytetu w przypadku, gdy
autor odwołuje się do wiedzy potocznej tak, jak czyni to Ziomek, tworząc sądy z użyciem
sformułowania „jak wiadomo”. Chociaż Juda-Mieloch stwierdza w tych miejscach „przywoływanie wiedzy zdroworozsądkowej w trybie uzasadniającym, jako autorytetu” (s. 105),
nie mamy podstaw do tego, by owe elementy stylu naukowego uznać za argument z autorytetu.
Zaniechanie zaawansowanej metodologii retorycznej nie przeszkodziło jednak Judzie-Mieloch w szczegółowym zbadaniu materiału i dokonaniu wyjątkowo cennych obserwacji. Stało się to możliwe dzięki jej wiedzy teoretycznoliterackiej, dzięki znajomości
współczesnych sposobów opisywania rozmaitych strategii komunikacyjnych czy porządków
modelowania dyskursu. Bardzo przydatna okazała się np. adaptacja opisu relacji osobowych
w komunikacji literackiej zaproponowana przez Aleksandrę Okopień-Sławińską – Juda-Mieloch stworzyła na tej podstawie własny schemat układu ról w komunikacji literaturoznawczej (s. 44) i potrafiła się do niego konsekwentnie odnosić, śledząc różne relacje
w wybranych tekstach.
	D. W a l t o n, Appeal to Expert Opinion: Arguments from Authority. Pennsylvania 1997.
Podobnie jak lektura wielu innych prac D. W a l t o n a, dotyczących teorii argumentacji, np.
Appeal to Popular Opinion (Pennsylvania 1999).
14
S z y m a n e k, op. cit., s. 61.
12
13
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Najważniejszą zasługą autorki książki Na ramionach gigantów jest przede wszystkim
dokładne określenie „standardowej strategii wprowadzania autorytetu” (s. 237) oraz szczegółowe opisanie niestandardowych technik odwoływania się do autorytetu w zebranym
materiale. Standardową strategię Juda-Mieloch omawia np. w rozdziale dotyczącym tekstów
Markiewicza:
„Można w niej wyróżnić kilka stałych elementów. Po pierwsze, czytelnik stwierdza
formułę sygnalizującą pojawienie się relacji autorytarialnej. Zwykle zawiera ona pozytywne wartościowanie, które może przyjąć rozmaite warianty tekstowe. Formuła taka
poprzedza cytat, którego kształt i rozmiar także bywają rozmaite. W takiej sytuacji obligatoryjny jest również element trzeci – przypis informacyjny, najczęściej podający numer
stronicy. [...]
Ewentualną czwartą fazę stanowi ustalenie zakresu (dziedziny) relacji autorytarialnej”
(s. 237–238).
W miejscu, w którym autorka przedstawia sposób realizacji tej czwartej fazy w wypowiedziach Markiewicza, jej opis osiąga wyjątkową rzeczowość i staranność: „Najczęściej
spotyka się tu zawężenie w porównaniu z kontekstem macierzystym. W tym miejscu
ustala się także zakres niezgody i jest to domeną działalności modyfikującej, aczkolwiek
wyjściowo opartej na autorytecie. Jednak praktyki modyfikujące, ponieważ często odnoszą
się nie do pojedynczych zdań, ale do bardziej rozbudowanych teorii, nie wymuszają poprzednictwa cytatu, czasem ratując się streszczeniem (wydaje się, że jest to jedna z ulubionych form wypowiedzi Markiewicza), czasem po prostu zakładając określone kompetencje
czytelnika, który samodzielnie powinien zlokalizować źródło nawiązań [...]. Ma się wrażenie, że poprzez miejscowe wyciszenie skrupulatności bibliograficznej uzyskuje się zaakcentowanie części modyfikującej dyskursu. Są to passusy regresywnej obecności autorytetu, który jest zmuszony do usunięcia się w przeszłość dyscypliny. Pierwszy krok to
właśnie wyrugowanie autorytetu z przypisu, co stanowi dodatkowo symptom równoległego procesu – mianowicie, przesuwania się przywoływanych twierdzeń w sferę własności
wspólnej. Co prawda, jeszcze sygnowanej nazwiskami autorów, ale już traktowanej na
innych niż pierwotnie warunkach [...]” (s. 238).
Powrócę teraz do Zakończenia, stanowiącego ukoronowanie książki Judy-Mieloch.
We wnioskach końcowych badaczka pisze o technikach włączania autorytetu w tekst.
Wymienia czynniki, które decydują o sposobie istnienia figury autorytetu w pracach literaturoznawczych (s. 250):
1. Gatunek literaturoznawczy. Dzięki wnikliwym studiom nad różnorodnymi tekstami
pięciorga literaturoznawców Juda-Mieloch odkrywa, że same wyznaczniki tego gatunku
zawierają dyrektywy wykorzystania figury autorytetu. W podsumowaniu przypomina dwa
najważniejsze:
A. Syntezę historycznoliteracką, w której figura autorytetu pojawia się rzadko i w nieoczekiwanych miejscach, „jako element strategii konstrukcyjnego entymematu” (s. 252)
– synteza bowiem „stara się fakt wyzyskania autorytetu ukryć, choć odbywa się to jedynie
w warstwie stylistycznej takiej narracji” (s. 251). Niemożliwością jest tradycyjne rozliczenie się z wykorzystywania pracy innych, bo to sprzeczne z zadaniami syntezy, dlatego
właśnie posłowia do tych tekstów zawierają słowa skruchy za fakt zależności od innych
czy nawet podległości innym badaczom, poświadczony w bibliografii.
B. Szkice literaturoznawcze, w których figura autorytetu występuje obficie. Stosowane w nich strategie oscylują od alegacji do odrzucenia, lecz najczęściej spotykamy tutaj
strategię aktywnej kontynuacji.
2. Metodologia studiów literackich w danym tekście. Juda-Mieloch słusznie podkreśla,
że metoda badania determinuje właściwości opisu, a wcześniej, w rozdziale czwartym – że
na figurę autorytetu ma wpływ także „przynależność literaturoznawcy do określonej szkoły naukowej [...]” (s. 139). Zdaniem Judy-Mieloch, spotkania podmiotu z autorytetami
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mogą być w ramach danej metody równie istotne jak przedmiot opisu (np. w syntezie
tworzonej przez feministkę) lub zupełnie nieważne, a nawet wstydliwe, przy uświadomieniu sobie przez autora – słabości dowodzenia opartego na autorytetach (np. w szkicu
strukturalisty).
3. Faza zmiany paradygmatu. Badaczka ma tu na myśli uniemożliwienie nawiązania
relacji autorytarialnej w wyniku odrzucenia starego paradygmatu naukowego przez społeczność uczonych, co według Thomasa S. Kuhna pociąga za sobą negację większości
lektur stworzonych w ramach tego paradygmatu.
4. „Czynniki osobowościowe”. Są to według Judy-Mieloch (s. 254):
a) otwartość i wszędobylskość Ziomka;
b) samotnictwo i konsekwencja Sławińskiego;
c) emocjonalność i nowoczesność (w rozumieniu „bycia modnym”) Borkowskiej;
d) uprzejmość i dociekliwość Nycza;
e) nieufność poznawcza i tradycjonalizm Markiewicza.
Ostatni czynnik autorka recenzowanej książki opisała najsłabiej, wymieniając przymioty analizowanych literaturoznawców, „wyczytane z ich tekstów” (s. 254), lecz nie
osadzone w żadnej teorii osobowości. Bez wątpienia, jakieś cechy osobowości mogą
wywoływać określony sposób włączania autorytetu w tekst, jak też w ogóle „pełnienie
społecznej roli uczonego” (s. 254), jednakże ich nazwanie, choć atrakcyjne stylistycznie,
jest nieprzydatne naukowo. Pośród wymienionych przez Judę-Mieloch przymiotów jedynie otwartość, samotnictwo, konsekwencja i emocjonalność są cechami osobowości w rozumieniu psychologii – choć należy dodać, że występują one wyłącznie w potocznych
charakterystykach psychologicznych osobowości. Zarazem ten fragment doskonale ilustruje walory stylistyczne pracy Judy-Mieloch i odzwierciedla „naturę” całej książki. Bez
wątpienia wyróżniają ją: żywość obserwacji, plastyczne wyobrażenia czynności podmiotów
analizowanych tekstów, przekraczanie standardowych metod rozumowania i badania,
swoboda dociekania, błyskotliwość uwag. Z tych względów jest to książka wyjątkowa, po
którą sięgamy z przyjemnością także po to, by poznać i zrozumieć oryginalność XX- i XXI-wiecznego literaturoznawstwa polskiego.
Abstract
LUIZA RZYMOWSKA
(University of Wrocław)

ON AN INNOVATIVE DESCRIPTION OF the figure of AUTHORITY
The text reviews Małgorzata Juda-Mieloch’s book On the Arms of Gigants (Na ramionach gigantów) devoted to the figure of authority in contemporary Polish literature specialists, edited in
Cracow in 2008, and is an original kind of 20th and 21st c. history of Polish literary studies. The reviewer evaluates the study from many perspectives: firstly, from the point of selecting the research
material made up of writings by five Polish literary scholars, i.e. Jerzy Ziomek, Janusz Sławiński,
Grażyna Borkowska, Ryszard Nycz, and Henryk Markiewicz; secondly, regarding the choice of style,
which often recalls an essay; thirdly, on the part of determining the object and research purpose,
including the mode of resorting to the term “authority;” fourthly, as far as the use of rhetoric theory
for material analysis is concerned; and fifthly, considering the scholar’s greatest achievements seen
in this book.
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REGINA LUBAS-BARTOSZYŃSKA
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

Wszystko o teorii i historii dziennika osobistego we Francji
P h i l i p p e L e j e u n e, „Drogi zeszycie...”, „Drogi ekranie...”
O dziennikach osobistych. Przekład A g n i e s z k a K a r p o w i c z,
M a g d a i P a w e ł R o d a k o w i e. Wybór, wstęp i opracowanie P a w e ł R o d a k.
(Indeks osób: Agnieszka Magrel). (Warszawa 2010). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. „Communicare. Historia i Kultura”. Seria pod redakcją naukową Andrzeja
Mencwela.
Trzy antologie prac jednego uczonego 1, przetłumaczone i wydane za granicą – to
przywilej wybitnych. Przypadł on w udziale znanemu we Francji i w świecie badaczowi
autobiografii i dziennika – Philippe’owi Lejeune’owi, emerytowanemu wykładowcy Uniwersytetu Paris-Nord (Villetaneuse). Zbiór ostatni, przygotowany przez Pawła Rodaka,
obejmuje teksty dotyczące diarystyki. Tytuł książki stanowi aluzję do dwu antologii Lejeune’a poświęconych dziennikowi pisanemu tradycyjnie i w komputerze. Zainteresowanie
diarystyką wypełniło drugą połowę (20 lat) aktywności naukowej tego badacza. Praktycznie tkwił on w tym obszarze od wczesnej młodości, gdy w wieku 15 lat zaczął prowadzić
swój dziennik osobisty, który z pewną przerwą kontynuuje do dzisiaj.
Ten osobliwy fakt biograficzno-naukowy znalazł wyraz w załączonym do omawianej
antologii liście autora do jej polskiego czytelnika. Gest Lejeune’a jest zgodny z założeniami jego badań, a zwłaszcza z tym głoszącym konieczność nawiązywania kontaktu z twórcami tekstów i odbiorcami. Autor podkreśla przy tym rolę redaktorów dwu antologii, dokonujących samodzielnie rozstrzygnięć akceptowanych jednak przez niego.
Starannie opracowana przez Rodaka antologia prac Lejeune’a, obok wstępu redaktorskiego, listu Od autora i podstawy zbioru – wyboru tekstów, zaopatrzonych w erudycyjną
bibliografię do każdego z nich – zawiera też skrupulatną Notę edytorską i Indeks. Nota
informuje o historii krążenia w obiegu światowym i w Polsce wszystkich zamieszczonych
w antologii tekstów.
We Wstępie omówiona jest Lejeune’owska koncepcja historii autobiografii i dziennika, zwłaszcza w kontekście polemiki z jego adwersarzem, Georges’em Gusdorfem, rozpoczętej od jego krytyki „paktu autobiograficznego” na konferencji w Paryżu w 1975 roku
(publikacja w „Revue d’histoire littéraire de la France” 1975, nr 6) i toczącej się po jego
ostatnią pracę Lignes de vie (1991), głównie pierwszy jej tom Les écritures du moi. Rodak
przedstawia ten spór obiektywnie, nie ukrywając zarzutów Gusdorfa, dodajmy: wysuwanych
we wspomnianej książce w sposób obsesyjny, rozgadany i niemal neurotyczny. Redaktor
tomu zdaje się tłumaczyć Lejeune’a, wskazując, że nie zaprzecza on istnieniu elementów
autobiografii w jej prehistorii, czyli wiekach wcześniejszych, przed Wyznaniami Rousseau.
Ale teksty te nie ukazują osobowości autobiografa. Przypomina się inne zdanie bohatera
antologii o kole i trybach, które nie czynią jednak lokomotywy. Rodak zwraca uwagę na
brak zainteresowania Lejeune’a dziennikami duchowymi w jego historii pism osobistych,
co badacz tłumaczy tym, iż w dziejach kultury katolickiej we Francji nie odegrały one
większej roli. Nie miały też wpływu na ten kształt dziennika osobistego, jaki znamy obecnie. Ich znaczenie jest donioślejsze w kulturze protestanckiej. Racjonalizując spór o historię autobiografii, Rodak podkreśla, że Gusdorf kładzie nacisk na ciągłość, Lejeune zaś na
Poza recenzowaną tu pozycją są to: antologia w języku angielskim On Autobiography (Ed.,
foreward P. J. E a k i n. Transl. K. M. L e a r y. Minneapolis 1989) i Wariacje na temat pewnego
paktu. O autobiografii (Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001; wyd. 2, poszerz.: 2007).
1
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zmiany, że ten ostatni początki nowoczesnej autobiografii wiąże z Wyznaniami Rousseau,
a jej wcześniejsze elementy uznaje za prehistorię gatunku.
Autor Wstępu nie pomija często powtarzanej teorii autobiografii Lejeune’a z czterema
paktami: autobiograficznym, powieściowym, referencjalnym, fantasmagorycznym, zwraca uwagę na zamiar mówienia prawdy przez autobiografa, na fakt, że autobiografia jest
zarazem kreacją językową i aktem opierającym się na swoistej umowie społecznej. Rodak
posługuje się w omówieniach owej teorii Lejeune’a językiem przypominającym jego późniejsze prace, wzbogaconym o język badań kulturowych. To samo dotyczy języka prezentacji teorii dziennika według Lejeune’a. Do jej cech należą: uprzywilejowanie badań tekstów
niewydanych, pisanych przez zwykłych ludzi (les écritures ordinaires), określenie „dziennik osobisty”, a nie „intymny”, jako że intymność nie odgrywa tu zbyt wielkiej roli, przywiązanie wagi do nośników dzienników, czyli do ich materialnej strony, niegatunkowe
traktowanie i wskazanie na praktykę uprawiania dziennika w kontekście życia, a także na
istotność osobistego kontaktu badacza z diarystami. Lejeune definiuje tę formę wielokrotnie (np. jako „serię datowanych śladów” lub „ślad chwili”) nie tylko we wstępie do recenzowanej antologii, ale przede wszystkim w zawartych w niej tekstach.
Omówienia kolejnych książek Lejeune’a na temat diarystyki – od „Cher cahier...”
Témoignages sur le journal personnel (1989), poprzez Le Moi des demoiselles. Enquête
sur le journal de jeune fille (1993), po historię dziennika napisaną wespół z Catherine
Bogaert, Un journal à soi. Histoire d’une pratique (2003) – dokonuje Rodak na tle wcześniejszych badań nad dziennikami. Przywołuje też przykłady podane przez Lejeune’a, zarówno z tekstów znanych, opublikowanych jako książki, jak i nieznanych, często niewydanych. Autor wstępu dostrzega dążenie do pokazania w licznych wypowiedziach autobiograficznych zatarcia różnic między literaturą a nieliteraturą. Niektóre materiały znalazł
Lejeune w archiwach współzałożonego i kierowanego przez siebie Stowarzyszenia na rzecz
Autobiografii i Dziedzictwa Autobiograficznego (L’Association pour l’autobiographie et
le patrimoine autobiographique). Aktywna praca w tym stowarzyszeniu i redagowanie
wydawanego przez nie kwartalnika „La Faute à Rousseau” zajmują badaczowi wiele czasu, o czym jest mowa zarówno we wstępie Rodaka, jak i w pracach Lejeune’a zamieszczonych w antologii.
Wybrane teksty ujęte są w cztery bloki: pierwszy dotyczy teorii dziennika, drugi – jego
historii, trzeci poświęcony został badaniom praktyk diarystycznych, a czwarty, najkrótszy,
jednotekstowy jest działem o pisaniu i czytaniu dziennika. Esencję zawartości treściowej
wszystkich tych bloków podał Rodak w swym wstępie do antologii. Trzeba uwydatnić
świadomość Lejeune’a własnej odrębności w porównaniu z wcześniejszymi badaczami
dziennika, od Alaina Girarda począwszy, na Béatrice Didier skończywszy. Wśród autorów
książek o dzienniku Lejeune nie wymienia Françoise Simonet-Tenant, której poglądy na
dziennik zgodne są z jego koncepcją. Odrębność badawcza Lejeune’a tkwi przede wszystkim w pracy na niewydanych materiałach dziennikowych. Te opublikowane, będące
książką i dziełem, często nawet napisane przez sławnych ludzi, określa on „ersatzem”
dziennika, lecz nie znaczy to, że wcale ich nie bada. Kładąc nacisk na utrwalenie momentu przez zapis dziennikowy, Lejeune przestrzega przed dokonywaniem na nim korekt.
Poprawki bowiem zabijają prawdę chwili. Nie wolno też notować niczego po północy. To,
co ma miejsce po tej godzinie, należy do dnia następnego.
Poświęcając funkcjom dziennika odrębny paragraf (tekst pt. Jak kończy się dziennik),
jedną z nich, deliberacyjną, wiąże Lejeune raczej z dziennikiem pisanym w komputerze
niż w zeszycie czy na kartkach. Słowa wyświetlane na ekranie bardziej rzucają się w oczy,
mogą więc stać się przedmiotem medytacji i deliberacji w silniejszym stopniu niż zapisy
na papierze. Trzeba do tych słów wracać, a przewracanie kartek rozprasza uwagę, natomiast
ekran pozwala je znaleźć łatwiej. Tym samym dziennik komputerowy lepiej zachowuje
ciągłość zapisów niż dziennik tradycyjny. Zagadnienie ciągłości dziennika staje się nie
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tylko istotnym ogniwem praktyk diarystycznych, ale i składnikiem teorii dziennika oraz
jego historii (tekst pt. Ciągłość i nieciągłość. Dziennik jako seria datowanych śladów).
Z problemem ciągłości wiąże się przecież kwestia nośników dziennika, podkreślana mocno przez Lejeune’a. Pisze on m.in.: „Dzięki pojemności dzisiejszych twardych dysków
mogę prowadzić mój dziennik w jednym pliku, nigdy nie stając wobec kwestii nieciągłości
dziennika” (s. 48). W historii dziennika osobistego, która zaczyna się od późnego średniowiecza, ciągłość dziennika zapewniły wynalazki papieru i zegara.
Lejeune nie byłby sobą, gdyby nie spojrzał na diarystykę od strony prawdy, właściwej
istoty paktu autobiograficznego. Wśród wielu definicji sformułowanych przez badacza
pojawia się także i ta określająca dziennik jako „antyfikcję” (tytuł jednego ze szkiców brzmi
Dziennik jako antyfikcja). Autor uważa, że dziennik jest antyfikcją bardziej niż autobiografia, która tylko obiecuje mówienie prawdy, podczas gdy dziennik to przymus mówienia
prawdy. Dziennik w zamiarze fikcyjny autobiografizuje się, lecz przy tym – dodajmy – nie
przestaje być laboratorium pisania. Badacz nie myśli tu o powieści w formie dziennika (jak
np. Georges’a Bernanosa Pamiętnik wiejskiego proboszcza).
Imponująca znajomość materiału diarystycznego uderza niemal w każdym tekście
Lejeune’a, ale chyba najsilniej w szkicach o pierwszych zdaniach i o zakończeniach dziennika (Cztery początki. Jak zaczynają się dzienniki i Jak kończą się dzienniki). Przykładów
jest taka obfitość, że miejscami szkice te wyglądają jak antologie cytatów. Można kończyć
dziennik kilka razy i zaczynać od nowa, jak Pierre Loti. Można po deklaracji zakończenia
umieścić w późniejszym czasie jakąś notkę o kimś (np. Roger Martin du Gard przeciwko
Andrému Gide’owi). Najczęściej oświadczenie o zakończeniu dziennika dyktowane jest
przeczuciem nadchodzącej śmierci albo wręcz zamiarem popełnienia samobójstwa. Liczne przykłady tych ostatnich motywacji uzupełniają poniekąd książkę Michela Brauda pt.
La Tentation du suicide dans les écrits autobiographiques. 1930–1970 (Paris 1992). Różne też bywają początki dziennika. Można go zaczynać kilka razy, jak Benjamin Constant,
albo tak, jakby dziennik był dalszym ciągiem wcześniejszych zdań (Maurice de Guérin).
Henri-Frédéric Amiel zdawał się znajdywać receptę na pisanie dziennika w wiecznym
zaczynaniu go od początku i samooskarżaniu się. Repertuar pierwszych zdań dziennika
zarejestrowanych przez Lejeune’a jest bardzo bogaty.
Wśród błyskotliwych operacji teoretycznych, jakich dokonuje uczony, warto odnotować porównanie dziennika do gatunku zgoła odległego od tekstów autobiograficznych,
mianowicie do haiku, i tym samym skorygowanie myślenia Rolanda Barthes’a 2. Podstawą
zestawiania obu form jest odczytanie sensu w uchwyconej teraźniejszości. Według autora
Rozmyślania ów gatunek dobrze spełnia to zadanie, a dziennik – źle. Lejeune uzupełnia
Barthes’a, twierdząc, że w haiku fragment teraźniejszości jest wyrwany z continuum nieprzerwanego strumienia łączącego ją z przeszłością i przyszłością. Poza tym haiku rzadko
jest datowane i nie wiąże się z charakterystyką osobową (Dziennik jako antyfikcja).
O ile śmiałość zestawienia omawianej formy z gatunkiem lirycznym, jakim jest haiku,
została sprowokowana przez Barthes’a, o tyle bieg intelektualny od dziennika do sportu
wyzwala sam Lejeune – żywość, oryginalność i odwaga jego myślenia. Jest to także efekt
„terminowania” w „laboratorium pisania”, czyli prowadzenia dziennika osobistego. Lejeune nazywa go również „wyczynem sportowym”, „żeglowaniem po falach życia”.
Systematyczne uprawianie zapisu codziennego wymaga bowiem, jak sport, nie lada
wysiłku, także fizycznego. Teoria dziennika bohatera antologii silnie splata się z jego
doświadczeniem życiowym: ojciec był profesorem Sorbony. To ono kształtuje nie tylko
myśl, kierunek poszukiwań intelektualnych, ale też język przekazu. Scjentystyczny styl
nie naznaczył jednak tych prac na długo, po książce Le Pacte autobiographique (1975)
2
	R. B a r t h e s, Rozmyślanie. Przeł. P. M o ś c i c k i. Oprac. i przypisy P. R o d a k. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4.
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szybko się autobiografizował, eseizował i zyskiwał piętno poetyckości. Rodak dostrzega
źródła ulubionych metafor Lejeune’a: muzykę oraz religię (autobiografia uznana została
za przedmiot wiedzy i wiary, a prosta autobiografia nazwana kościołem itd.). Jeden i drugi zakres łączą się ze sobą, a spaja je predylekcja do skrótowości, aforyzmu i przenośni.
Przykład: „Dziennik to koronka lub pajęczyna. Jest on najwyraźniej utkany z większej
ilości pustego niż pełnego” 3.
Blok tekstów objętych mianem Teoria literatury należy do najciekawszych w całym
wyborze. Wiele zagadnień z pozostałych działów splata się z nim i tematy te zostały tu
w różny sposób przywołane. Warto w dziale historycznym odnotować „rewanżowy”,
zwłaszcza wobec Gusdorfa, tekst o dziejach dziennika duchowego we Francji od XVI do
XVIII wieku. Lejeune odsyła tu do swojej i Catherine Bogaert książki o historii dziennika
osobistego, gdzie omawia to, co działo się przed wiekiem XV, w okresie zapisków na tabliczkach woskowych. Funkcję dzienników duchowych mogły wówczas pełnić zestawienia własnych grzechów, praktyka np. św. Antoniego z IV wieku. Rozwój dziennika osobistego umożliwiły dopiero dwa wynalazki: papier i zegar, po których obserwujemy popularyzację ksiąg rachunkowych, dzienników pokładowych, duchowych, podróżnych itd.
Wiele ważniejszych dzienników duchowych od XVI wieku zostało wydanych drukiem,
niektóre (np. Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli) dopiero w XX wieku. Nieopublikowanych Lejeune szukał po archiwach klasztornych i kościelnych Francji, lecz w większości z nich nie znalazł niczego sprzed wieku XVIII. Dlatego też konsekwentnie nie radzi
przeceniać roli tego rodzaju zapisków w historii dziennika osobistego. Ćwiczenia duchowne św. Ignacego obce są uniwersum dziennikowemu. Lejeune wskazuje również na takie
odmiany dziennika duchowego w XVIII wieku, jak kazania, przewodniki życia wewnętrznego, wstępy do biografii świętych, ćwiczenia duchowe itd. Francuski Kościół katolicki
zalecał prowadzenie dzienników duchowych dopiero w XIX wieku; forma ta była dogodniejsza dla protestantyzmu.
Wybór tekstów z zakresu historii dziennika, dokonany przez Rodaka, obejmuje też
zagadkę dotyczącą istnienia lub nieistnienia zapisu o zburzeniu Bastylii w dziennikach
XVIII-wiecznych. Uderzające jest pominięcie tego problemu przez króla Ludwika XVI,
który ten dzień odnotował sztampowo w sierpniu. Wielkie „nic” 14 lipca dało tytuł szkicowi Nic. Dzienniki z 14 lipca.
Efektem podróży w poszukiwaniu starych materiałów dziennikowych, tym razem nie
po archiwach klasztornych i kościelnych, ale po strychach i piwnicach starych domów we
Francji, jest tekst Dziewczęce „ja”. (O dziennikach panien z XIX wieku). Tytułowemu
zagadnieniu poświęcił Lejeune książkę-antologię fragmentów zgromadzonych wówczas
źródeł i zarazem swój dziennik owych wypraw Le Moi des demoiselles. Enquête sur le
journal de jeune fille (1993). Choć osobowość dziewczęca nie została w tych tekstach
wyraźnie zarysowana, Lejeune stara się ją odczytać, odnotowując historię dzienników
kobiecych, etapy ich przekształceń, elementy feminizmu i jakość edukacji żeńskiej we
Francji od XIX wieku. Przywołuje wiele przykładów tych zapisków, od wzorcowego długo dziennika Eugénie de Guérin, poprzez „dzienniki ładu moralnego”, po dzieło buntowniczej malarki rosyjskiej, zmarłej młodo we Francji, Marii Baszkircewej. Natomiast inny
sławny dziennik dziewczyny, zamordowanej przez hitlerowców, holenderskiej Żydówki
Anne Frank – doczekał się szczegółowej analizy genetycznej 4. Do podjęcia tej żmudnej
i niezwykle skrupulatnej pracy sprowokowały Lejeune’a zapewne dwa fakty: napisanie
przez Anne swojego dziennika na nowo po dwóch latach jego prowadzenia (z zamiarem
3
Ph. L e j e u n e, Koronka. Dziennik jako seria śladów. Przeł., przyp. M. i P. R o d a k o w i e.
„Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 23.
4
Pierwodruk polski: Ph. L e j e u n e, W jaki sposób Anne Frank napisała na nowo dziennik
Anne Frank. Przeł. M. i P. R o d a k o w i e. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2.
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opublikowania go po zakończeniu wojny; połowa oryginalnego dziennika potem zaginęła)
oraz udział w dokonaniu korekty i wydaniu pracy córki Ottona Franka (podejrzewanego
o dopiski).
Dwa z trzech tekstów tworzących dział trzeci, Badanie praktyk diarystycznych, dały
tytuł antologii: „Drogi zeszycie...” Apel o świadectwa i „Drogi ekranie...” Dziennik osobisty i komputer. Wspominano o tych szkicach Lejeune’a wcześniej, albowiem metodologia jego badań praktyk diarystycznych zdeterminowana jest omówioną już teorią dziennika. Praca ta wymaga działań organizacyjnych, publikacji ankiet, kwestionariuszy, wymyślania ich zawartości, prowadzenia korespondencji, także elektronicznej, rozmów, spotkań
itd. Hojnie serwowane w tych trzech tekstach dane liczbowe wskazują, że to przede
wszystkim kobiety i dziewczęta uprawiają dzienniki (dwa razy częściej niż płeć męska,
a w analizowanym roku tylko 3 procent Francuzów przyznało się do tego zajęcia). Aspiracje Lejeune’a do obserwowania praktyk diarystycznych poza Francją sięgają Algierii,
Rosji i Hiszpanii, choć pracę utrudniają różnice językowe i kulturowe.
O ile badanie praktyk diarystycznych wymaga ustawicznego dialogu ze społeczeństwem, o tyle problem Pisania i czytania dziennika (dział czwarty książki) ogranicza się
do samego autora. Prowadzenie swego dziennika jest bowiem ucztą Lukullusa, zaproszeniem
siebie na ucztę z samym sobą. Wychowanie w aurze kultury antycznej podsuwa zakres
obrazowania i metaforyzacji całej teorii pism osobistych Lejeune’a. Żmudne zestawienia
badań genetycznych, wyliczenia ankiet i kwestionariuszy praktyk diarystycznych zyskują
barwne i miłe, a jednocześnie erudycyjne dopełnienie w pracy Pawła Rodaka.
Abstract
REGINA LUBAS-BARTOSZYŃSKA
(Pedagogical University of Cracow)

EVERYTHING ON THE THEORY and history
OF PERSONAL DIARY IN FRANCE
The review discusses the second in Poland anthology of Philippe Lejeune’s papers, including
those from the scope of personal diary. The anthology was prepared by Paweł Rodak, who translated
the texts with his wife Magda and with Agnieszka Karpowicz. It presents all the faces of the rich
theory of the genre, as well as its history, mainly in France but also in England and other protestant
countries. Lejeune’s papers in the diary offer not only writers’ and distinguished diarists’ texts but
also the ones written by ordinary people and the young. The collection includes a number of diary’s
definitions, points at its continuity, its functions and medium, at its anthropological character, at the
role of the receiver who is the diary’s author taking pleasure when reading it later. The presentation
of Rodak’s anthology stresses the edition’s diligence and versality of such approach.
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„Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy”
Elżbiety Wittlin-Lipton
Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy to nie tylko tytuł, ale
również określenie sposobu, w jaki powstawała książkowa wersja wspomnień Elżbiety
Wittlin-Lipton 1. W  marcu 2011 madryckie wydawnictwo „Facta” opublikowało jedyny
utwór literacki córki Józefa Wittlina, tekst napisany w języku angielskim, zatytułowany
From One Day to Another. A Fashion Reportage in a Period of Conflict, dedykowany
mężowi, synowi i wnukowi autorki – „For Michel, Jimmy and Jason”. Grudzień 2012
stanowi datę edycji wspomnień Elżbiety Wittlin-Lipton w ojczystej mowie. Przekładu
z języka angielskiego dokonała Lisko MacMillan, redakcji polskiej podjęły się Joanna
Krasnodębska i Anna Supruniuk, członkinie Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji
w Toruniu, które wspomogło publikację książki.
Wydanie krajowe różni się od hiszpańskiego pierwodruku formatem, koncepcją okładki, liczbą i rozmieszczeniem fotografii oraz projektów strojów i scenografii teatralnych.
Polska książka jest mniejsza (format A4), na okładce widnieje rysunek Elżbiety Wittlin-Lipton z 1991 r. przedstawiający wejście do jej domu w Madrycie – zamiast fragmentu
autoportretu Tango z r. 2003, dokumentującego rzeczywistość okupowanej Warszawy,
pominięto też biogram i zdjęcie Józefa Wittlina znajdujące się na odwrocie okładki w anglojęzycznej wersji książki. Dodać należy, iż autorka Z dnia na dzień deklarowała powtórzenie madryckiej oprawy swoich wspomnień. Tymczasem 55 fotografii i 6 rysunków
Wittlin-Lipton zgrupowano i zaprezentowano na 30 stronicach rozdziału 7: Portugalia –
Nowy Jork, chociaż w oryginale pełniły one funkcję ilustracyjną wobec wszystkich rozdziałów.
Czasoprzestrzeń utworu, określonego w podtytule jako reportaż, wyznaczają wydarzenia dziejowe i miejsca, w których upłynęło życie Elżbiety Wittlin-Lipton oraz jej rodziców, Haliny i Józefa Wittlinów. Wspomnienia owe przypominają pod tym względem
drugi tom esejów Wittlina, pt. Etapy, opisujących „wrażenia z wojny i okresu powojennego w wielu krajach europejskich”: we Włoszech, w Jugosławii i Chorwacji w latach
dwudziestych i trzydziestych XX wieku 2. Swoistą kronikę podróży autorki współtworzą:
rzeczywistość przedwojennej Warszawy, czas wybuchu drugiej wojny, spędzony m.in.
w Stawisku, okupacja stolicy, ucieczka przez Kraków, Berlin, Brukselę, Paryż, Saragossę,
Madryt i Lizbonę, życie w Nowym Jorku oraz wyprawa po latach niemieckim statkiem.
To łącznie 8 rozdziałów, z których ostatni zawiera wiersz Józef Wittlin Teściem podarowa	E. W i t t l i n - L i p t o n, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy. Toruń

1

2012.

2
	J. W i t t l i n, Etapy. Italia, Francja i Jugosławia. W: Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór,
oprac. i przedmowa J. Z i e l i ń s k i. Warszawa 1991, s. 102–138, 356.
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ny Elżbiecie przez Jana Lechonia w prezencie ślubnym 3. Suplement Moje stroje – Ilustracje – Pojęcia umieszczony został po przypisach i indeksie nazwisk. Dziewiątą część
książki stanowią projekty teatralne autorki, powstałe w USA i Hiszpanii; nadano im tytuł
Załącznik, gdy tymczasem – jak deklaruje Wittlin-Lipton w słowie wstępnym – były one,
obok strojów, inspiracją do odtworzenia i spisania wspomnień 4.
Do anglo- i polskojęzycznej wersji książki przedmowę napisał Jan Zieliński, tytułując
ją, jak również autorkę, Sarta Resarta i określając utwór córki Wittlina jako konkretyzację
filozofii ubioru. Sama autorka nazwała swoje wspomnienia Reportażem z modą w tle
z czasów zawieruchy, wysuwając na pierwszy plan dokumentaryzm utworu. Autoportret
w kilku odsłonach (Elżunia, Elizabeth, norteña) jest równocześnie próbą zarejestrowania
„momentu” dziejowego, przedwojennych, wojennych, powojennych (okupacyjnych, emigracyjnych) historii poszczególnych osób (m.in. Haliny i Józefa Wittlinów, Jana Lechonia,
Haliny i Kazimierza Wierzyńskich, Juliana Tuwima, Witolda Gombrowicza, Janki i Zdzisława Czermańskich, Anatola Mühlsteina, Wacława Solskiego, Karoliny i Józefa Grüssów,
Stanisławy i Zygmunta Menkesów, Mieczysława Horszowskiego, Soni i Vladimira Horowitzów, Neli i Artura Rubinsteinów, Haliny Lilpop i Artura Rudzińskiego, Marii Uniłowskiej,
Anieli Mieczysławskiej, Felicji, Kazimierza i Michała Kranców, Ireny Lorentowicz,
Hanny i Mariana Kisterów) oraz działań różnych ośrodków polonijnych (np. Café Lisboa
przy Avenida da Liberdade, wydawnictwa Roy Publishers, uzdrowiska w Hunter, nowojorskiego konsulatu polskiego, koncertów w Carnegie Hall lub Town Hall, przyjęć u Kranców w New Rochelle. Książka Z dnia na dzień, tak jak Etapy Wittlina, lokuje się na granicy faktografii i literatury. Także perspektywa, z której obserwowane były wydarzenia
i miejsca, jest podobna – metaforyzacja zdarzeń, mityzacja czasoprzestrzeni, animizacja
miejsc, groteskowość przedstawionego świata. Autorską metodę twórczą można wyjaśnić
słowami: „Bo czy współczesny literat, opisujący tzw. rzeczywistość, z wszystkimi jej
szczegółami, nie jest reporterem? Reporterem sentymentalnym lub intelektualnym?” 5
Owszem, jest.
3
	O pisaniu tego liryku J. L e c h o ń wspominał w swym Dzienniku (t. 2: 1 stycznia 1951 – 31
grudnia 1952. Wstęp, konsult. edyt. R. L o t h. Warszawa 1992, s. 38).
4
W i t t l i n - L i p t o n, op. cit., s. 10.
5
	J. W i t t l i n, Etapy. Italia – Francja – Jugosławia. Warszawa 1933, s. 150.
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