Instytut

Badań

Literackich

Polskiej

Akademii

Nauk

P amiętnik
L iteracki
CZASOPISMO KWARTALNE POŚWIĘCONE HISTORII
I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ

Rocznik CVI, zeszyt 2

1-4.indd 1

2015-06-10 11:43:58

Z A Ł O Ż O N Y
W
R O K U
1 9 0 2
PRZEZ TOWARZYSTWO LITERACKIE
I M I E N I A A D A M A M I C K I E W I C Z A

Komitet redakcyjny: GRAŻYNA BORKOWSKA (redaktor
naczelny), MICHAŁ GŁOWIŃSKI (zastępca redaktora
naczelnego), TERESA KOSTKIEWICZOWA (zastępca
redaktora naczelnego), adam dziadek, Luigi marinelli, ANDRZEJ SKRENDO, agata stankowska,
ludwika ŚLĘKOWA, krzysztof trybuś

Sekretarz redakcji: ZOFIA SMOLSKA
Projekt okładki: JOANNA MUCHO
Na okładce:
u góry – grafika przedstwiająca gmach główny
fabryki tytoniu i tabaki Leopolda Kronenberga
w Warszawie, ok. 1870 r. (na podstawie rysunku
Ksawerego Pillatiego),
u dołu – fabryka wyrobów bawełnianych
„La Czenstochovienne” (fragment pocztówki)
Opracowanie redakcyjne i korekta: MICHAŁ KUNIK,
agnieszka magrel, joanna nowak, Zofia Smolska, dorota ucherek
Tłumaczenie streszczeń: TOMASZ P. GÓRSKI
Opracowanie typograficzne i łamanie:

Wydanie publikacji dofinansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego
„Promocja Literatury i Czytelnictwa”
ogłoszonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Copyright by Instytut Badań Literackich PAN
and Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
Wrocław–Warszawa 2015

Objętość: ark. wyd. 20,25; ark. druk. 16,5
Nakład: 600 egz.

1-4.indd 2

2015-06-10 11:43:58

TREŚĆ ZESZYTU
Str.

1. R O Z P R A W Y

I

ARTYKUŁY

A g n i e s z k a C z a j k o w s k a, Józef Ignacy Kraszewski wobec postępu cywilizacyjnego w Europie. Na marginesie relacji z podróży  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G r z e g o r z M a r c h w i ń s k i, Z Brazylii do Polski. Chłopi, naród i literatura w dyskursie
publicznym przełomu XIX i XX wieku („Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej)  . . . . 
A d a m M a z u r k i e w i c z, „Mamy tedy nowy sklep...” Obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w „Lalce” Bolesława Prusa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a ł g o r z a t a L i t w i n o w i c z - D r o ź d z i e l, Bolesław Prus i wątpliwy blask postępu  . . . . 
A l e k s a n d r a C h o m i u k, Joseph Conrad wobec polskiego doświadczenia historycznego.
Dyskurs literacki, biograficzny i polityczny w „Księciu Romanie”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A g n i e s z k a K r u s z y ń s k a, Zagadnienie świadomości czasu w „Dyliżansie warszawskim”
Marii Kuncewiczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ł u k a s z G r ü t z m a c h e r, Problemy perspektywy semiologicznej. Na przykładzie „Podboju
Ameryki” Tzvetana Todorova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5
27
51
71
95
109
123

Zagadnienia języka artystycznego
B e a t a Ś n i e c i k o w s k a, Oryginały czy imitacje? Wokół „najprawdziwszych” polskich
haiku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. M A T E R I A Ł Y

I

NOTATKI

J e r z y R. K r z y ż a n o w s k i, Sienkiewicz, generał Custer i Indianie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Z d z i s ł a w J e r z y A d a m c z y k, Stefan Żeromski wobec jubileuszu Lwa Tołstoja . . . . . . .
P a w e ł Z a j a s, Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914–1918). Jan Paweł
Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego  . . . . . . . . . 
B e a t a N o w a c k a, „Mexicanidad” à la Wańkowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. R E C E N Z J E

I

139

177
185
191
223

PRZEGLĄDY

A n n a A l - A r a j, Święta wojna o czystość. Rec.: P i o t r O c z k o, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo Historia pewnej obsesji. Kraków 2013. „Biblioteka Tradycji”.
Nr CXX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ł u k a s z Z a b i e l s k i, Codzienność (w) XIX-wiecznej powieści. Przypadek Kraszewskiego. Rec.: A g n i e s z k a C z a j k o w s k a, Kraszewski nieubrany. Szkice. Częstochowa
2012. „Studia o Literaturze XIX i XX Wieku”. T. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a w e ł W o l s k i, Dzisiaj komparatystyka. Badania porównawcze, kryzys i literaturoznawstwo.
Rec.: Komparatystyka dzisiaj. Redakcja naukowa: E w a S z c z ę s n a, E d w a r d K as p e r s k i. T. 1: Problemy teoretyczne. Kraków 2010. T. 2: Interpretacje. Warszawa 2011

241

246

250

4. K R O N I K A – Z M A R L I
Kazimierz Bartoszyński (7 stycznia 1921 – 26 stycznia 2015) (W o j c i e c h T o m a s i k)  . . . . 

1-4.indd 3

255

2015-06-10 11:43:58

4
CONTENTS OF THE FASCICLE
Page

I. T R E A T I S E S

AND

ARTICLES

A g n i e s z k a C z a j k o w s k a, Józef Ignacy Kraszewski Towards European Civilisation Progress.
On the Margin of Travel Account  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G r z e g o r z M a r c h w i ń s k i, From Brazil to Poland. Peasants, Nation and Literature in Public
Discourse at the Turn of 19th and 20th c. (Maria Konopnicka’s “Pan Balcer w Brazylii”
á“Mr. Balcer in Brazil”ñ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A d a m M a z u r k i e w i c z, “And so we have a new shop...” A Picture of Modern Consumptionism Birth in Bolesław Prus’ “Lalka” (“The Doll”)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a ł g o r z a t a L i t w i n o w i c z - D r o ź d z i e l, Bolesław Prus and Doubtful Glare of Progress
A l e k s a n d r a C h o m i u k, Joseph Conrad and Polish Historical Experience. Literary, Biographical, and Political Discourse in “Prince Roman”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A g n i e s z k a K r u s z y ń s k a, The Problem of Time Awareness in Maria Kuncewiczowa’s
“Dyliżans Warszawski” (“Warsaw Stage Coach”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ł u k a s z G r ü t z m a c h e r, Problems of Semiological Perspective. The Case of Tzvetan Todorov’s “La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre” (“The Conquest of America.
The Question of the Other”)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

27
51
71
95
109

123

Problems of Artistic Language
B e a t a Ś n i e c i k o w s k a, Originals or Imitations? On “Most Real” Polish Haiku  . . . . . . . . 
2. M A T E R I A L S

AND

139

NOTES

J e r z y R. K r z y ż a n o w s k i, Sienkiewicz, General Custer and Indians  . . . . . . . . . . . . . . . 
Z d z i s ł a w J e r z y A d a m c z y k, Stefan Żeromski and Leo Tolstoy’s Jubilee  . . . . . . . . . . . 
P a w e ł Z a j a s, World Literature in the Time of the Great War (1914–1918). Jan Paweł Kaczkowski as an Actor of Polish-German-Belgian Literary Transfer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e a t a N o w a c k a, “Mexicanidad” à la Wańkowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

177
185
191
223

3. REVIEWS AND SURVEYS. – 4. CHRONICLE

1-4.indd 4

2015-06-10 11:43:58

1. R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y
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AGNIESZKA CZAJKOWSKA Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI WOBEC POSTĘPU CYWILIZACYJNEGO
W EUROPIE NA MARGINESIE RELACJI Z PODRÓŻY*
Na rozumienie postępu przez autora Kartek z podróży składa się wiele elementów:
jego wiedza w zakresie nauk przyrodniczych (był studentem medycyny) i świadomość
wynalazków technicznych, poparta profesjonalnymi badaniami w archiwach znajomość historii i procesów, które nią rządzą, obserwacja przemian gospodarczych,
ekonomicznych oraz społecznych w realiach polskich i europejskich, a także doskonałe wykształcenie w dziedzinie historii sztuki i umiejętność określenia rozwoju poszczególnych stylów estetycznych. Wszystkie części składowe pojmowania
przemian cywilizacyjnych ulegały ewolucji w toku długiego życia pisarza. Wykazywały jedną cechę wspólną – w przekonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego miały
swój rewers etyczny, były o tyle istotne i warte refleksji, o ile mogły służyć lepszemu
rozumieniu historii Polski i wizji jej przyszłości. Miały również wymiar partykularny – kształtowały tożsamość autora Starej baśni, przekładały się na jego sposób
życia oraz twórczość artystyczną i działalność społeczną. Szkic niniejszy podejmuje tylko częściową prezentację zagadnienia, przeprowadzoną na materiale relacji
Kraszewskiego z podróży i dotyczącą jego poglądów na techniczny, cywilizacyjny
wymiar postępu.
Idea postępu, choć znana już Sokratesowi i Senece, jest zwykle wiązana z kształtem intelektualnym epoki oświecenia. Stanowiła ona bowiem istotny element atmosfery filozoficznej XVIII w. i już wiek później należała do obiegowych przekonań
podzielanych przez ogół ówczesnych Europejczyków. Współtworzyła myśl Immanuela Kanta, stając się podstawą jego nowoczesnej koncepcji filozofii1. Określała
i dotąd określa pozycję człowieka w świecie i jego egzystencjalne oczekiwania, będąc
wyrazem przekonania o linearnej naturze dziejów i o kierunku, w którym zmierza
historia. Swoją definicję idea postępu zawdzięczała Anne-Robertowi-Jacques’owi
Turgotowi, który w 1750 r. sformułował koncepcję rozwoju cywilizacyjnego, podległą prawu „czterech postępów”: nauki, techniki, obyczajów i twórczości artystycznej2.
Nierównomierne tempo postępu osiągane przez każdy z czterech wymienionych
*

Za inspirację dziękuję pani prof. L u c y n i e R o ż e k.

1

Zob. Z. K r a s n o d ę b s k i, Upadek idei postępu. Warszawa 1991, s. 47: „Kant był jednym z tych
myślicieli, którzy ukuli pojęcie postępu. Choć [...] nie do końca podzielał optymizm oświecenia, [...]
mimo wszystko wierzył w jej [tj. ludzkości] postęp cywilizacyjny i moralny”.
Pisze o tym B. B a c z k o w pracy Rousseau: samotność i wspólnota (Warszawa 1964, s. 203 n.).

2
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elementów stanowiło o miejscu, w którym znajduje się dana społeczność na ogólnej
mapie rozwoju ludzkości, tłumaczyło odmienność kulturalną i cywilizacyjną poszczególnych narodów. Przez oświeconych, przyjmujących swoją racjonalność za
miernik wartości epok poprzednich oraz przekonanych, że ludzkość zmierza w kierunku udoskonalania społecznych instytucji i urządzeń, postęp był określany
w kategoriach naturalnego i powszechnego prawa, które rządzi rozwojem. Sądzono,
że jest on koniecznością, nie możliwością. Antoine Nicolas Condorcet w swojej
pracy Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje formułował idealistyczną koncepcję rozwoju społecznego, wynikającą z optymistycznego przeświadczenia,
że, jak pisze:
nie zakreślono żadnej granicy rozwojowi ludzkich uzdolnień, [...] człowiek posiada nieograniczone możliwości doskonalenia się, [...] jego postęp niezależny jest od wszelkich potęg, które chciałyby go zahamować, [...] jedynym jego kresem jest kres trwania globu, na który rzuciła nas natura3.

W myśl tego stwierdzenia Condorcet podzielił dzieje ludzkości na epoki, których
granicami stały się poszczególne wynalazki techniczne. Okres sobie współczesny
postrzegał w perspektywie intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych, które miały się stać podstawą dobrobytu człowieka. Filozof naiwnie wierzył, że poczucie
bezpieczeństwa materialnego spowoduje przyrost ludności i jej udoskonalenie
moralne. Ironicznym przypisem do głoszonych przez niego poglądów stało się samo
życie – Condorcet ginie w trakcie historycznej realizacji idei postępu – podczas
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Swoje dzieło kończy słowami, które wyraźnie nawiązują do sytuacji osaczenia intelektualisty przez podległy prawom historii tłum
i stają się metaforą jego śmierci:
Obraz rodzaju ludzkiego wyzwolonego z wszelkich pęt, oswobodzonego z władzy przypadku i wrogów postępu, zdecydowanie zmierzającego ku prawdzie, cnocie i szczęściu, jakżeż jest wielką pociechą
dla filozofa wobec ogromu błędów, zbrodni i niesprawiedliwości, które wciąż jeszcze kalają ziemię i których ofiarą niejednokrotnie sam pada! Kontemplując ten obraz przekonuje się o wartości swych trudów
w walce o postęp rozumu w obronie wolności [...]4.

Chociaż idea postępu należała do fundamentów oświecenia, nie miała, jak pisze
Bronisław Baczko w swojej pracy poświęconej Jeanowi-Jacques’owi Rousseau,
jednoznacznej wykładni i była różnie definiowana przez XVIII-wiecznych filozofów5.
Powszechnie podzielane przekonanie o sukcesywnym rozwoju ludzkości pozwoliło
definiować prawa historii, nie pozostawało także bez znaczenia dla teorii stosunków
społecznych. Już wtedy wszakże idea postępu podlegała krytyce, którą najpełniej
ucieleśniała ustanawiająca jednostkowy punkt widzenia i nakierowana przeciw
kulturze jako wytworowi społeczeństwa myśl filozofa z Genewy. W Rozprawie o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi Rousseau ujmował sztandarową ideę oświecenia i podwaliny jego optymizmu filozoficznego – nieustanny progres
– jako deformację, zepsucie i deprawację człowieka. Jean Starobinski pisał o Roz-

3
4
5

I-1.indd 6

A. N. C o n d o r c e t, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Wstęp B. S u c h o d o ls k i. Przekł. E. H a r t l e b, J. S t r z e l e c k i. Warszawa 1957, s. 5.
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prawie, że jest ona: „historią cywilizacji jako postępującej negacji naturalnej podstawy, jako postępu, który oznacza degradację pierwotnej niewinności. Historia
techniki jest przedstawiona w ścisłym związku z moralną historią ludzkości”6.
Swój program odwrotu od cywilizacji Rousseau formułował także w Emilu,
który – obok specyficznej teorii wychowania – zawierał uwagi na temat historii,
sposobów jej przedstawiania i wartości edukacyjnej narracji dziejowych. W efekcie
Rousseau zbudował obraz świata podzielonego na treść i formę – istotę i fałszywy
pozór, który utożsamiony został z wytworami kultury i który uniemożliwiał bezpośrednie doznania oraz autentyczność w relacjach między ludźmi. Pisał o konstruowaniu dziejów, antycypując XIX-wieczne wypowiedzi teoretyczne (np. Kraszewskiego) i praktykę romantycznej powieści historycznej:
Dodajmy do wszystkich tych uwag, że historia ukazuje raczej czyny niż ludzi, ponieważ chwyta ich
jedynie w chwilach wybranych, w strojach na pokaz, wystawia ona tylko człowieka, przygotowanego na
to, by być widzianym; nie towarzyszy mu w domu, w gabinecie, na łonie rodziny, pośród przyjaciół,
maluje go w chwili reprezentacji, odtwarzając raczej strój jego urzędowy niż osobę7.

Jak wynika z przytoczonej wypowiedzi, historia pojmowana jako reprezentacja
dziejów wcale nie zawiera w sobie postulatu pełni, całości, wyczerpywalności. Wręcz
przeciwnie – dopuszcza do głosu jedynie część materii życia, właśnie pod postacią
tego, co dla linearnego rozwoju reprezentatywne. Dokonujące się w ten sposób
zafałszowanie obrazu dziejów stało się przedmiotem krytyki XVIII-wiecznego intelektualisty i określiło zasady XX-wiecznych działań dekonstruujących tradycyjne
narracje historyczne.
Wyczulenie Rousseau na pozór i formę zewnętrzną, którą utożsamiał z rozwojem cywilizacji, spowodowało jego intelektualną negację historii pojmowanej w kategoriach postępu, ale także – w przestrzeni własnej biografii – odwrót od królewskiego dworu i związanej z nim europejskiej kariery. Ponawiane przez filozofa
ucieczki – z Genewy, z Paryża, świadome przybieranie przez niego postawy permanentnego wygnańca, oznaczało też dystans wobec społecznych kosztów rozwoju,
nierównomiernie rozkładanych na poszczególne klasy. Zerwanie z oficjalnością
stanowiło w tamtym czasie dobrowolne wykluczenie ze świata „oświeconego”, którego wzór był tworzony przez filozofów zgodnie z regułami ratio. Przejście na stronę
„nierozumu”, jak to nazwał Michel Foucault w swojej Historii szaleństwa w dobie
klasycyzmu, oznaczało przede wszystkim odrzucenie racjonalnego dyskursu, pojmowanego jako zespół przekonań epistemologicznych właściwych dla określonej
formy kultury, i pozwoliło przyjrzeć się „podszewce” postępu, wyrazić to, co pozostało „nieoświecone”. Ucieczka Rousseau umożliwiła także symboliczne ujawnienie
podstawowego rozdźwięku między postulowanym przez myślicieli kształtem rzeczywistości a jej doświadczeniem oraz, co za tym idzie, na ujęcie idei postępu
w kategoriach etycznych.
Badający klasycystyczny dyskurs „rozumu” Foucault wskazywał na jego opre-

6
7
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J. S t a r o b i n s k i, Jean-Jacques Rousseau: Przejrzystość i przeszkoda, oraz Siedem esejów
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J. J. R o u s s e a u, Emil, czyli O wychowaniu. Do druku przygot. F. W n o r o w s k i. Wstęp, komentarz J. L e g o w i c z. T. 2. Przeł. E. Z i e l i ń s k i. Wrocław 1955, s. 49.
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syjny charakter, realizujący się poprzez marginalizowanie tych członków społeczeństwa, którzy – z wyboru czy z konieczności – kwestionowali racjonalne założenia
umowy i podlegali władzy różnie pojmowanego szaleństwa. Oświecenie, by uzyskać
dyktat nad dyskursywną reprezentacją rzeczywistości, posługiwało się środkiem
zaradczym w postaci internowania, które, jak pisze autor Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu:
miało niweczyć bezrobocie lub przynajmniej zacierać jego najjaskrawsze skutki, a poza tym – służyć za
instrument kontroli płac, gdy groziła ich zwyżka. Oddziaływać kolejno na rynek pracy i koszty produkcji. [...] chodziło przede wszystkim o zamaskowanie nędzy i zapobieżenie politycznym i społecznym
kłopotom, jakie mogła powodować [...]8.

Powstające wówczas miejsca odosobnienia miały, jak pisze Foucault, dwojakie
konsekwencje: ekonomiczne i etyczne. Z jednej strony, pozwalały sterować gospodarką pieniężną, z drugiej – ułatwiały zapomnienie o tym, co pozasystemowe, oraz
zwalniały z poczucia odpowiedzialności za nieudane eksperymenty na społeczeństwie.
Dopiero w drugiej połowie XIX w. koszty racjonalnego postępu stały się przedmiotem refleksji i przeniknęły do powszechnej świadomości, czego przykładem jest
praca amerykańskiego ekonomisty, Henry’ego George’a, Postęp i nędza. Została
ona przetłumaczona na język polski i wydana w Poznaniu w 1885 roku. O ile, jak
wiadomo np. z książki Charlesa Van Dorena9, wiek XVIII cechował gwałtowny
rozwój wiedzy, poprzedzony dokonaniami Kartezjusza, Leibniza i Keplera, mierzony osiągnięciami Newtona, postępami w algebrze, astronomii, fizyce i chemii10,
o tyle wiek XIX to czas wykorzystania nowych odkryć dla spotęgowania rozwoju
gospodarczego. Pisze George:
Cechą naszego stulecia jest nadzwyczajny wzrost siły wytwarzającej bogactwo. Zastosowanie pary,
elektryczności, wprowadzenie ulepszonych sposobów produkcji i mechanizmów zmniejszających pracę
ludzką, większy podział pracy w produkcji i szersza jej skala, niezmierna łatwość wymiany, wszystko
to spotęgowało wydajność pracy11.

Spostrzeżeniom ekonomicznym zawartym w cytowanej rozprawie towarzyszyły
wnioski na temat społecznych konsekwencji przemian gospodarczych, spośród
których dla autora najważniejszy był wzrost nędzy i nasilenie się walki o byt.

8
9
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Polemiczną wobec racjonalnej wizję postępu tworzono w XIX w. ze stanowiska
religijnego. W roku 1840 w Paryżu Józef Ordęga wydaje książkę, w której znaczenie
postępu sytuuje na fundamencie wiary12. Wyraża tam przekonanie, że instytucją
sprawczą wszelkiego ruchu jest Bóg, decydujący o sile i kierunku rozwoju ludzkości13. Poglądy XIX-wiecznego działacza politycznego i czytelnika Philippe’a-Josepha-Benjamina Bucheza – autora dzieła Essai d’un traité complet de philosophie du
point de vue du catholicisme et du progrès – były w sposób oczywisty związane
z religijnym rozumieniem postępu. Francuski filozof wyprowadził je z Biblii, w jego
interpretacji progres utożsamiony został z moralnym doskonaleniem człowieka
i drogą do zbawienia. Chrześcijańskie pojmowanie postępu zakładało również działania na rzecz wspólnoty i jej dobra. Takie poglądy cechowały także Kraszewskiego,
przejawiały się w jego krytyce warstwy ziemiaństwa ze stanowiska solidaryzmu
społecznego oraz w próbach konstruowania – dla Polski i świata – mesjanistycznego scenariusza, który w polskich warunkach wyrastał z odziedziczonej po oświeconych rozpaczy z powodu utraty ojczyzny. Koncepcja intelektualnego opanowania
historii i wiara w sensowność cierpienia narodu rozwijały się w XIX w. szczególnie
w Wielkopolsce i na emigracji, chłonąc millenarystyczno-mesjanistyczne idee myśli
francuskiej. Badając związki filozofii Augusta Cieszkowskiego, Bronisława Trentowskiego, Karola Libelta oraz paryskich prelekcji Adama Mickiewicza z koncepcjami francuskich myślicieli (Ballanche’a, de Maistre’a i innych), Andrzej Walicki
pisze:
Nie będzie [...] przesadą twierdzenie, że niemal wszystkie główne idee polskiego mesjanizmu inspirowane były przez myśl francuską lub przynajmniej znajdowały w niej mniej lub więcej dokładne odpowiedniki14.

Wśród owych idei wymienia autor pracy Filozofia a mesjanizm pojęcie postępu,
które rozumiano w XIX w. w kategoriach ekspiacyjnych – kolejne dramatyczne
próby dziejowe (rewolucja) miały być elementem kolektywnej rehabilitacji człowieka i drogą do osiągnięcia zbawienia ludzkości.
Klimat intelektualny romantyzmu, jaki kształtował Kraszewskiego, został przygotowany – prócz wymienionych wcześniej fundamentalnych dla naszej literatury
uwarunkowań – przez Wielką Rewolucję Francuską. Nie bez znaczenia dla powszechnego odczucia oraz wynikającego stąd pojmowania postępu była także pamięć
o trzęsieniu ziemi w Lizbonie, które miało miejsce w 1755 roku15. Odcisnęło ono
poważne piętno na oświeceniowym optymizmie. Katastrofa zachwiała wiarę w racjonalny porządek wydarzeń na ziemi. W wypowiedziach ówczesnych filozofów,
m.in. Woltera, pojawiły się pytania o istnienie zła na ziemi i o jego naturę. Ten szkic
atmosfery, w jakiej wyrastał Kraszewski, można wzbogacić o cechy wykształcenia
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pisarza. Zdobywał je w tych samych murach co filomaci – późniejsi uczeni: geografowie, przyrodnicy, a także podróżnicy czy znakomici językoznawcy (dość wymienić
Józefa Kowalewskiego, znanego mongolistę). Klimat Uniwersytetu Wileńskiego
w pierwszej połowie w. XIX, w którym wykładali znani w Europie ze swych publikacji uczeni tej miary co Jan (matematyk) i Jędrzej (chemik i lekarz, twórca biochemii) Śniadeccy, dawał solidny fundament pod badania naukowe i tworzenie
filozoficznych teorii związków człowieka z wszechświatem. Jeszcze zanim urodził
się autor Ulany, znana była w Wilnie praca Jędrzeja Śniadeckiego Teoria jestestw
organicznych. W latach 1810 i 1821 tłumaczono ją na język niemiecki, a w 1835 r.
na francuski, co pozwala sądzić, że miała znaczenie nie tylko dla rodzimego obiegu
wiedzy. Był to systematyczny wykład na temat organizmów żywych i ich powiązań.
Prezentowana przez Śniadeckiego teoria życia ujmowała je „jako ciągłą ogólną
przemianę materii”16. Pracę można traktować jako antycypację dialogu, który toczył
się we Francji (pod wpływem katastroficznych poglądów Georges’a Cuviera) i obejmował problemy łączące się z pochodzeniem życia na Ziemi oraz naturalnego powiązania poszczególnych form istnienia.
Uczelnia wileńska pozostawała pod wpływem przypadającego na pierwszą połowę XIX w. rozwoju matematyki oraz jej – „królowej nauk” – roli w poznaniu
wszechświata (rozwój mechaniki nieba, powstanie astrofizyki). U progu stulecia
odkryto pierwszą planetoidę: Ceres. W roku 1846 zauważono planetę Neptun.
Stało się to możliwe dzięki wzrostowi precyzji pomiarów astronomicznych. Należy
w tym miejscu dodać, że tą dziedziną wiedzy zajmował się z sukcesem brat pisarza,
Kajetan. Temat obserwacji nieba przy zastosowaniu rozmaitych przyrządów pojawiał
się często w korespondencji braci z lat pięćdziesiątych i późniejszej17.
Na Uniwersytecie Wileńskim w 1804 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich
katedra mineralogii, uznawanej przez oświeconych i ich romantycznych potomków
za jeden z najważniejszych działów nauk o ziemi. Trzeba zaznaczyć, że w wileńskim
gabinecie mineralogicznym było 20 000 eksponatów (pochodziły one z kolekcji Joachima Chreptowicza, Romana Symonowicza i Karola F. Eichwalda). Wcześniej taki
gabinet został stworzony przez Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu i składał się
z 15 000 eksponatów. Zbiory zgromadzone w Atenach Wołyńskich ściśle wiązały
się z dydaktyką uniwersytecką, a odbywane w liceum zajęcia – jak piszą autorzy
Historii nauki polskiej – stanowiły istotny czynnik kształtowania się terminologii
i pojęć mineralogicznych18. Z tego środowiska wyrasta znakomity geolog – Ignacy
Domeyko. Kiedy w 1829 r. Kraszewski rozpoczyna na Uniwersytecie studia medyczne, ma okazję zetknąć się z kilkoma wileńskimi wydaniami aż trzech różnych
podręczników z zakresu mineralogii.
Jak wspomniano wcześniej, w pierwszej połowie XIX w. Wilno było również
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ważnym ośrodkiem badań astronomicznych, prowadzonych przez Jędrzeja Śniadeckiego (uniwersytet posiadał obserwatorium). Nie bez znaczenia pozostawały
także badania meteorologiczne.
Inicjatorami i organizatorami sieci meteorologicznej na terenie Wileńskiego Okręgu Naukowego,
bardzo rozbudowanej, bo liczącej w latach 1803–1831 ok. 60 stacji obserwacyjnych, działających głównie przy szkołach, byli Józef Mickiewicz i Tadeusz Czacki19.

Józef Mickiewicz był autorem pionierskiej instrukcji do obserwacji meteorologicznych oraz traktatu O meteorologii i sposobie obserwacji meteorologicznej.
Jak wynika z poczynionych uwag, klimat miasta i uniwersytetu, w którym
studiował przyszły pisarz, nie mógł nie wpłynąć na jego formację umysłową. Począwszy od 1834 r. Kraszewski, wyposażony w solidną wiedzę na temat kształtu
świata i zjawisk nim rządzących, zdobywający sławę literacką (był 4 lata po debiucie), do tego wychowany w tradycyjnej atmosferze syn obywatela ziemskiego, osiadłego we wsi Dołhe, odpowiadając na postulaty romantycznego poznawania „swojszczyzny”, rozpoczyna wędrówki krajoznawcze, które najpierw odbywać się będą na
ziemiach polskich, później, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, obejmą
swym zasięgiem kraje Europy Zachodniej. Podróże te były, jak w przypadku oświeceniowych poprzedników, okazją do dokumentowania pozostałości po niepodległej
Rzeczpospolitej. Umożliwiały również pisarzowi konfrontację ze współczesną mu
kulturą oraz życiem codziennym mieszkańców odwiedzanych wsi i miasteczek.
Relacje z owych podróży są do dzisiaj, jak zauważa Rostysław Radyszewski, ważnym
świadectwem przeszłości Ukrainy z punktu widzenia historyka i etnografa20. Obserwacje Kraszewskiego dotyczyły bowiem – obok szczegółów geograficznych, miejscowych legend, pieśni, ubiorów – także sposobu gospodarowania i stosunków
panujących między wsią, dworem i Żydami. Autor Ulany, mimo że wychowany
w poszanowaniu przeszłości, zdawał sobie sprawę z nieuchronności zmian, wśród
których za najważniejszą dla swojego środowiska uznawał uwłaszczenie chłopów.
Krytyka pańszczyzny, która stała się efektem spostrzeżeń pisarza, wymierzona była
przeciwko beneficjentom systemu wykorzystującego pracę najbiedniejszych mieszkańców wsi. Deklarowana przez ziemian przynależność do nowoczesności, mimo
konserwowania anachronicznych sposobów produkcji, w obserwacji i ocenie podróżnika okazywała się pozorem. Pisze Kraszewski w swojej relacji z podróży po
ziemiach polskich o wołyńskich „postępowcach”:
kto czyta po francusku, gra w wista, lubi literaturę i myśli, że na tym dosyć, aby zyskać imię ucywilizowanego człowieka, człowieka dobrze wychowanego, dobrego tonu i towarzystwa, ten nie rozumie, co
to jest cywilizacja, co to jest ten progres, który ciągle mając na ustach, sądzi, że on przyjdzie sam bez
żadnych ofiar21.

Format postępu obserwowanego w miniaturze na przykładzie Wołynia, Polesia
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i Litwy miał swój odpowiednik w refleksji Kraszewskiego także w skali kontynentalnej i globalnej. Nie darmo autor Ulany był człowiekiem XIX stulecia, który miał
świadomość uczestnictwa w historii oraz orientował się w próbach intelektualnego
jej wykorzystania, które, jak pisze Budrewicz, było dla niego „probierzem dojrzałości cywilizacyjnej oraz gwarantem kontroli rozwoju świata pod względem moralnym,
postęp bowiem ma sens wtedy, gdy pomnażając dobra materialne, jednocześnie
dba o człowieka”22.
Jako początkujący podróżnik miał Kraszewski ogólne wyobrażenie na temat
rozwoju cywilizacyjnego, miał również świadomość zdobyczy techniki na zachodzie
Europy, zwłaszcza zaś produkcji maszyn i urządzeń, pomocnych w wytwarzaniu
sukna, papieru czy cukru. Słusznie wiązał to z upowszechnianiem wiedzy, na
stronicach swoich wspomnień z podróży domagał się utworzenia na Wołyniu „szkoły politechnicznej”23, która sprzyjałaby rozwojowi przemysłu. Zarazem na marginesie konstatował niechęć Polaków do nauki, do korzystania z doświadczeń innych
narodów i brak zainteresowania rodaków nowoczesnymi teoriami gospodarowania.
Obserwacja rodzimego środowiska pozwalała także na ocenę rozwijającego się na
ziemiach polskich handlu i gospodarki pieniężnej. Kraszewski miał pewne doświadczenie w dziedzinie finansowej – jako gospodarz ziemski był aktywnym uczestnikiem
kontraktów w Dubnie, które sportretował w Latarni czarnoksięskiej, również Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy zawierają wzmiankę o tym corocznym wydarzeniu
handlowym i kulturalnym. Obserwowane na Wołyniu nieśmiałe początki kapitalizmu stają się przedmiotem krytyki pisarza, który zauważał, że bogacenie się ma
związek z zanikiem solidarności społecznej i takich cech charakterystycznych dla
kultury szlacheckiej, jak otwartość i gościnność. W pisanych później w kraju i na
emigracji powieściach często powraca obraz rozwijającego się na ziemiach polskich
handlu. Perspektywa, z której jest on ujmowany, łączy się, jak pisze Ewa Ihnatowicz,
z kategoriami moralnymi i sytuacją narodu bez państwa: „Jak wiadomo, jest to
etyka doskonalenia i samodoskonalenia, etyka polskiej autoświadomości, etyka
polskiego domu-enklawy, [...] etyka solidaryzmu [...]”24. W tworzonej już na emigracji, w latach osiemdziesiątych, powieści Kopciuszek Kraszewski portretuje XIX-wieczną Warszawę jako miejsce narodzin nowoczesnego sposobu sprzedaży i kupna. Krytyka postępu w tej dziedzinie dotyczy mechanizmów, które dziś, w XXI stuleciu, są powszechnie stosowane przez firmy oferujące swoje produkty. Pisze
Kraszewski u schyłku w. XIX:
Nagle zaczęto rachować w handlu i rzemiośle nie na te uczucia serca ludzkiego zacne i poczciwe,
ale wypotrzebowywać słabości... Obrachowano, co może próżność, ciekawość, łatwowierność i na tym
budować się poczęto, śmiejąc się z tych, którzy się łapać dawali w przekonaniu, że zawsze się ich dość
znajdzie i na jutro. Gdy wprzódy podstawą stosunków między pracą a nabywcą była wiara i poszanowanie, gorączka wieku, której siły w przyszłości nie zaprzeczam bynajmniej, znalazła, że te dwa bodźce
za mało były czynne, wyszukała innych i w ręce szarlatanerii rzuciła rzemiosło i handel. Od tego to
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czasu warsztat szewiecki stał się magazynem obuwia; krawiec – artystą kroju; stolarz – zatytułował
sklep składem mebli. Znikły skromne szyldy, które oznajmywały rzecz, a nie nęciły oczów, i powstały
błyszczące i brzmiące napisy, złocenia, obietnice, przemawiające do oczów i kieszeni pokusy25.

Krytyka postępu, obserwowanego na przykładzie zmieniających się obyczajów
w handlu, wynika z konfrontacji kategorii etycznych z działaniem na rzecz maksymalizacji zysku. W dzisiejszym czytelniku spostrzeżenia pisarza nie budzą zdziwienia – jesteśmy wszak poddawani agresywnemu działaniu reklamy, zwłaszcza obliczonej na percepcję podprogową. Kraszewski – jako narrator Kopciuszka – chciałby,
aby sprzedaż towarów służyła zaspokajaniu potrzeb, nie próżności ludzkiej,
a w miejscu chwytliwej reklamy znajdowała się uczciwa informacja o oferowanych
przez sklep przedmiotach. Chciałby również, aby handlem zajmowali się ludzie
wyposażeni w podstawowe wartości moralne, aby byli integralną częścią społeczeństwa, a nie, jak dotychczas, osobną, zamkniętą i powszechnie pogardzaną grupą.
Powstała u schyłku życia przebywającego na emigracji pisarza powieść wyraża
z pewnością odczucie ogólnego kryzysu, które Arnold Hauser obserwuje w latach
siedemdziesiątych w. XIX w związku z wydarzeniami Komuny Paryskiej. Miały one
swoje konsekwencje nie tylko dla ukonstytuowania się międzynarodowego ruchu
robotniczego i kolejnych, już XX-wiecznych rozruchów, ale także dla kształtu kapitalizmu finansowego i przemysłowego. Mimo że rewolucja francuskich robotników
zakończyła się klęską, pozostało po niej, jak pisze Hauser, powszechne poczucie
niepewności, które nie mogło być stłumione przez gwałtowny rozwój techniki i ciągłe ulepszanie metod produkcji. Wręcz przeciwnie – „rozbudzenie nieraz bezsensownej i bezowocnej żądzy czegoś nowego, bezustanne dążenie do nowości wyłącznie
dla niej samej”26 jest w Społecznej historii sztuki i literatury dowodem doświadczania pustki duchowej i gwałtownych przewartościowań w świecie idei. Mieszkający
w tym czasie w Dreźnie pisarz (przeżywający zresztą burzliwe wydarzenia we własnym życiu), portretując środowisko kupieckie i nowe metody oddziaływania reklamy, dawał w ten sposób wyraz swojemu niepokojowi z powodu kierunku, w jakim
rozwijała się europejska cywilizacja.
W roku 1859 autor Ulany publikuje na łamach „Dziennika Literackiego” cykl
wypowiedzi, które złożą się na książkę zatytułowaną Wieczory wołyńskie. Wyrażone w niej oraz w prasie poglądy stały się przedmiotem gwałtownego zatargu Kraszewskiego z miejscowym ziemiaństwem na tle „sprawy włościańskiej”27
i w konsekwencji doprowadziły do wyjazdu pisarza do Warszawy. Oceny i tezy
z „Dziennika Literackiego” i z książki o tyle mogą być istotne w tym miejscu, że
kompozycja całości stanowi – jak zauważa Iwona Węgrzyn – interesującą mieszaninę gatunkową, zawierającą w swojej strukturze m.in. „szkic krajoznawczy,
który wyrastając z tradycji literackich wędrówek [...], rozważania na temat historii
krainy, poszczególnych miejscowości, ich architektury łączy z refleksją społeczną
25
26
27
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i moralną”28. Wieczory wołyńskie są próbą określenia się Kraszewskiego wobec
obserwowanych zmian w sposobie gospodarowania oraz w strukturze społecznej
mieszkańców dawnych ziem polskich. Książkę cechuje obywatelska troska o los
prowincji oraz przekonanie o nieuchronności postępu technicznego i w ślad za
nim – obyczajowego. Jest ono konfrontowane z utrwalonym kanonem wartości,
oprócz dekalogu promującym poszanowanie tradycji szlacheckiej i nadrzędną
świadomość przynależności do narodu polskiego. Utwór rozpoczyna deklaracja
ideowa pisarza:
Nie jestem ja wcale przyjacielem reform nierozważnych, które dając grosz pozbawiają nas charakteru i zrywają stosunek nasz dziejowy z przeszłością, ale pojmuję dobrze, że w duchu swoim własnym
i w stosunku możności powinnibyśmy myśleć o sobie i brać się do czegoś. Nie święćmy nic ulepszeniom i zostańmy ubodzy bodaj ze sobą, ale gdzie mamy możność sobie i drugim byt osłodzić, nic nie
tracąc, czemuż nie pracować? Nie poświęciłbym najmniejszej pamiątki największym korzyściom materialnym dla kraju, ale czyż nie ma innej dla postępu drogi, jak przez cmentarz i kościoły? Nie uważam
za najpierwszy obowiązek bogacić się, ale nie sądzę, by uczciwie zdobyta zamożność grzechem być
miała, byle do niej serce nie przylgnęło, byle jej godności i charakteru nie poświęcić.
Zresztą nie o postęp gospodarski domagam się, nie o fabryki, nie o drogi, ale o oświatę dla ludu,
ale o chleb dla kapłanów, ale o wsparcie dla języka, o poszanowanie przeszłości i niezapieranie się jej
czynem.
Co mi po nazwisku, które wnuk wziął po dziadzie, gdy w nim ducha dziadowskiego nie znajduję,
gdy tradycja w nim zgasła, gdy się zrzekł spółki i przodkowania i laskę marszałkowską na wazę srebrną przetopił?29

W przytoczonym fragmencie wyraźnie widać oryginalne rozumienie postępu
przez Kraszewskiego. Rozwój gospodarczy jest dla niego zjawiskiem wtórnym, konsekwencją rozwoju moralnego. Ten z kolei – jako wynik powszechnej edukacji – ma
obejmować wszystkie warstwy społeczeństwa. Droga możliwego postępu wiedzie,
jak pisze autor Wieczorów wołyńskich, przez cmentarz i kościoły, czyli poprzez
poszanowanie przeszłości i zachowanie prawd wiary. Rozwój cywilizacji Kraszewski
wiąże z doskonaleniem się etycznym tak pojedynczych ludzi, jak i całego, pojmowanego w kategoriach organicznej jedności, narodu. Wieczory wołyńskie są przy
tym przykładem recepcji filozofii mesjańskiej, która uczy, jak doświadczane cierpienia przekuwać na wiarę w przyszłość. Jest bowiem w utworze otwarta perspektywa możliwej do osiągnięcia niezależności i wielkości. Kraszewski, mimo krytycznego stosunku do współobywateli, widzi szanse na ich duchowe odrodzenie. Pisze:
Co nas różni dziś od społeczności pogańskiej! chyba to, że doskonale wiemy, gdzie prawda, ale
dobrowolnie zaniechawszy jej, starym szlakiem grzechu się ciągniemy. Trudno wymagać od ludzi doskonałości, ale żądać mamy prawo dążenia ku niej, starania o nią, widomej walki dla prawdy i cnoty.
Społeczność może być zepsutą: jeśli w niej żyje pragnienie postępu i poprawy, nic nie ma straconego,
ono ją dźwiga; gdzie obok upadku panuje spokój i zdrętwienie, gdzie, gorzej jeszcze, na poparcie i uniewinnienie błędu wyrabiają się teorie i kują sofizmy, tam nic już nie ma do zrobienia30.

Postęp jest przez Kraszewskiego rozumiany nie w kategoriach narzuconego
prawa, konieczności, lecz jako wyraz ludzkiego pragnienia. Człowiek staje się w tej
28
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sytuacji nie przedmiotem, ale współtwórcą rozwoju. Pisarz prezentuje chrześcijańskie poglądy na jego możliwości, ważniejsza od błędów popełnianych na drodze
cywilizacji wydaje się przejawiana przez społeczeństwo wola poprawy. Niechęć
Kraszewskiego wzbudzają natomiast działania, które redukują znaczenie wyższej
instancji, predestynowanej do oceniania i korygowania kierunku rozwoju. Oddanie
postępu we władanie tylko ludziom, zgoda na mierzenie przez nich własną miarą
przemian dokonujących się na świecie i dostosowywanie teorii do praktyki wydaje się pisarzowi zaprzeczeniem możliwości wszelkiego rozwoju i doskonalenia się.
Wieczory wołyńskie projektują oryginalną ścieżkę postępu, wiążąc go z istotą
polskiej tożsamości, czyli, jak mniemał autor, z życiem wiejskim. Utwór nie jest
jednak apoteozą stylu życia alternatywnego wobec egzystencji w mieście. Kraszewski – krytyk ziemiaństwa wołyńskiego oraz autor wielu powieści ludowych – był na
tyle dobrze zorientowany w stosunkach panujących na wsi, że nie idealizował
sielskości. Wręcz przeciwnie – malował obrazy bliskie rzeczywistości, nie wahał się
mówić na temat obserwowanej nędzy, brudu, zacofania. W swoich książkach zawierał również skarykaturowane portrety współziemian z ich brakiem wykształcenia, nienaturalnymi ambicjami, brakiem solidarności z biedniejszymi, bezmyślnym
wyzyskiem chłopów. Pisał jednak, zwracając uwagę na przewagi rozwoju społecznego opartego na tradycji:
Wioska nie wzbrania nam postępu, nie nakazuje uparcie trzymać się starego, dlatego tylko że
stare – bo słusznie powiedział S. Cyprian: Consuetudo sine veritate, vetustas est erroris, ale jej powietrze,
jej żywot, jej obyczaj zdrowo i święcie działają na człowieka, nie odrywając go od Boga, trzymając przy
wspomnieniach i podaniach, w torze tego żywota, którym żyliśmy wieki. Wieś jest piastunką tradycji
i macierzą społeczeństwa naszego31.

Cytowany fragment Wieczorów wołyńskich, otwierający cały cykl, ma charakter
melancholijnego powrotu do przeszłości, stanowi wspomnienie dawnej jedności
i poczucia solidarności między ludźmi. Nie ma tu miejsca na wykluczenie czy obcość
społeczną, powszechne przywiązanie do przeszłości tworzy harmonijny obrazek.
Przykładem kraju, gdzie usankcjonowany został rozziew między poszczególnymi klasami społecznymi i gdzie egoizm klas wyższych został uprawomocniony przez
instytucje zajmujące się pomocą społeczną, jest dla Kraszewskiego Anglia. Pisze
on o tym kraju w swoich Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy:
Nie ma przemyślniejszego narodu nad Anglią, ale tam miłosierdzie i litość zostawione są izbom,
które fundują azyla, szpitale, domy pracy i ustanawiają taksę dla ubogich, a nędza z wyciągnioną ręką
nie wyciśnie ani pensa nad taksę z kieszeni John Bulla. Zajęcie się spekulacjami, projektami ulepszeń,
ekonomią polityczną, chęć wzięcia wszystkiego w kluby normy, w przewidziane ustawami wypadki,
oziębiają człowieka, a jeśli się potem zdarzy komu być biednym nie według prawideł, potrzebującym
litości prywatnej, pomocy, a bardziej jeszcze pociechy i spółczucia, odsyła go ekonomik do azylów, do
domów roboczych, do szpitalów, gdzie prawna litość (charité légale) suchą i zimną ręką zatula rany, lecz
je nie goi32.

Zagospodarowanie nędzy, znane z relacji o zachodzie Europy i będące spadkiem

31
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po doświadczeniach oświecenia, nie wydaje się Kraszewskiemu godne naśladowania. Zasiłek zamiast jałmużny, specjalistyczne izby zamiast dobrego serca nie
stanowiły o pożądanym przez niego kierunku rozwoju. W warunkach polskich takie
pęknięcie wewnątrz społeczeństwa oznaczałoby po prostu niebezpieczeństwo wynarodowienia, któremu pisarz starał się poprzez swoją twórczość i działalność
zapobiec. Nowoczesne instytucje niosące pomoc biednym były zbyt „postępowe”
w kraju nie posiadającym żadnej choćby namiastki państwa. Podobnie nie jest
Kraszewski zwolennikiem znamionującej wzmożoną mobilność społeczną, rozpoczynającej się w Europie unifikacji sposobu życia, ubiorów i obyczajów. Przebywając w 1843 r. w Odessie, zauważa – antycypując globalistyczne cechy społeczeństw
w XX w. – tendencje do wyzbywania się narodowych strojów przez Greków mieszkających i handlujących w porcie. Przewaga „suchego i pospolicie brzydkiego”33
stroju europejskiego oznacza dla podróżnika zmierzch różnorodności kulturowej
kontynentu oraz zanik przywiązania do tradycyjnych wartości. Także we Włoszech
z goryczą konstatuje Kraszewski tendencje do rezygnowania z narodowych strojów:
Typy twarzy stanowiły sprzeczności ponętne dla artysty, ale gdyby je nawet malować zapragnął,
cóż by począł z nieszczęsnymi strojami XIX w.? Nawet Turek, wchodząc między cywilizowany naród,
przywdział surdut i fez tylko zatrzymał. [K-1 206–207]34

Kosmopolityzm, będący miarą rozwoju Europy, stanowi w ocenie Kraszewskiego zrzeczenie się z wielokształtności i bogactwa życia. Postęp obserwowany przez
pisarza oznacza także industrializację – Odessa ukazywana jest przez niego jako
gwałtownie rozrastająca się w przestrzeni i wchłaniająca w swoją strukturę kolejne
wioski. Temu zjawisku autor Wspomnień Odessy, Jedysanu i Budżaku właściwie
się nie przeciwstawia, rozumie je jako konieczność cywilizacyjną. Dopiero kilka lat
później, kiedy będzie miał możność zaobserwowania konsekwencji urbanizacji,
zacznie się wypowiadać o miastach-molochach z dużą niechęcią. Postęp stanie się
w rozwoju miast synonimem czystości, spokoju, porządku, ale i odrętwienia, braku
przejawów życia35.
W roku 1858 Kraszewski przedsiębierze podróż do Europy Zachodniej, której
trasa obejmuje Włochy, Francję, Belgię i Niemcy. Pisarz w jej trakcie odwiedza
takie miasta, jak Kraków (leżący wówczas poza granicami zamieszkiwanego przez
niego rosyjskiego dominium), Wiedeń, Wenecja, Padwa, Rzym, Neapol, Marsylia,
Tulon, Paryż, Bruksela, Kolonia, Frankfurt, Drezno, Lipsk i Berlin. Dojrzały człowiek, jakim jest już wtedy twórca, ma za sobą liczne doświadczenia podróżnicze po
„swojszczyźnie”. Cechują go też wyraźnie określone poglądy na temat przemian
cywilizacyjnych w Polsce oraz świadomość odmienności życia w Europie Zachodniej.
Zamiar odwiedzenia obcych krajów motywuje Kraszewski następująco:
Spędziwszy kilkadziesiąt lat życia na swojej ziemi, myślą zaledwie wybiegając poza jej granice,
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przyszło i mnie nareście, z wędrownymi ptakami, które co roku odlatują od nas w cieplejsze kraje, pójść
własnymi oglądać oczyma te cuda, których opowiadaniem karmiłem się od dzieciństwa. Wiodła nie tyle
rzeczy i spraw ludzkich, wszędzie mniej więcej jednych, ciekawość, ile chęć sprawdzenia tego, co ludzie
napisali o cudach obcych krajów. U nas szczególniej nasłuchać się było można do przesytu uwielbień
tego, co obce, z pogardą dla tego, co swoje. [K-1 7]

Pisarz formułuje cel podróży przede wszystkim w kategoriach konfrontacji wyobrażeń powstałych na podstawie lektury z zachodnioeuropejską rzeczywistością.
Interesują go zwłaszcza zabytki, pomniki dawnych cywilizacji. Ma świadomość, że
pielgrzymuje do źródeł europejskiej kultury, dlatego też ważnymi elementami jego
wędrówki są odwiedziny muzeów, drobiazgowo w Kartkach z podróży zrelacjonowane. Lecz jednym z pierwszych podróżniczych doświadczeń okazało się spotkanie
z rygorami towarzyszącymi przemieszczaniu się i przekraczaniu granic. Cywilizacja
zachodnioeuropejska okazuje się uporządkowana w sposób, który zagraża dotychczasowym przyzwyczajeniom podróżnika. Kraszewski z humorem opisuje nowoczesny środek transportu, jakim jest napędzany parą pociąg, i sytuację uprzedmiotowienia, w jakiej znajduje się podróżny. Prowincjusz udający się do wielkiego
świata protestuje przeciw postępowi, który zniewala człowieka i odbiera mu poczucie godności. Sprzeciwia się również sposobowi poznawania, który eliminuje z podróży wrażenia niezaplanowane, nieujęte w rozkładzie zwiedzania. Taki model realizowany jest właśnie dzięki możliwości szybkiego przemieszczania się z miejsca
na miejsce za pośrednictwem kolei. Swoje wrażenia z górskiej drogi z Wiednia do
Triestu Kraszewski tak referuje:
W tych warunkach szybkości nikt dotąd z ludzi górskich widoków nie oglądał, ptaki tylko latające
nad nimi; dlatego dziwią i przerażają te zmiany nieustanne kolorytu, świateł, cieni i punktów widzenia.
Oku tchu braknie. [...] patrzący co chwila pragnąłby szatański ten lot powstrzymać, nasycić się zmieniającą panoramą – ale nim pomyślał, już znikła. [K-1 56]

Zderzenie z Zachodem jest, prócz relacji z podróży, stałym tematem rozmaitych
listów Kraszewskiego. Jego publicystyka pisana od lat pięćdziesiątych stanowi,
w ocenie cytowanego tu już Budrewicza, próbę zdefiniowania odmiennej rzeczywistości i zawiera przekonanie o „»przejściowości« stanu duchowego Europy jako
znaku czasu. W »Przeglądzie Europejskim« [Kraszewski] tłumaczył, iż cechą epoki
jest jakaś »praca przygotowawcza«, mająca zastąpić bankructwo myśli oświecenia
i chybione systemy filozofii idealistycznej”36.
Kartki z podróży są pisane przez człowieka, który, jak zauważa Budrewicz, miał
do Europy Zachodniej stosunek ukształtowany przez tradycyjną niechęć do miasta
oraz przez własną „szlacheckość”37. Kraszewski swoją tożsamość postrzega jako
związek z rodzimą kulturą i z najbliższym środowiskiem geograficznym. Dlatego
obserwacje poczynione tuż po przekroczeniu granicy dotyczą odmienności zabudowy architektonicznej i przewagi krajobrazu industrialnego:
Za [...] pierwszą fabryką występuje zaraz ćma kominów i mnóstwo różnych zakładów, kraj cały
sfabrykowany, nawet napisy na słupach fabrykowaną mają minę, przedestylowano je ze słowiańskich
na niemieckie. [K-1 33]
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Droga z Krakowa do Wiednia oznacza dla Kraszewskiego nie tylko wkroczenie
do świata odmiennego pod względem zagospodarowania przestrzeni czy przewagi
budownictwa przemysłowego, ale przede wszystkim znalezienie się wśród żywiołu
narodowo obcego, w tym wypadku niemieckiego. Doświadczenie z początku podróży powróci do pisarza niejednokrotnie – będzie on rejestrować mijane huty i fabryki (najwięcej dostrzegł ich w Belgii i te zrobiły na nim ogromne wrażenie), połączy
je z zasobami naturalnymi oraz sposobem gospodarowania. W Belgii dokumentuje
Kraszewski złoża węgla kamiennego i rud żelaza, określa liczbę oraz moc machin
parowych, wymienia dziedziny przemysłu ciężkiego i lekkiego, które pracują na
bogactwo (niektórych) obywateli. Oglądaną rzeczywistość, obcą, zdumiewającą
rozmachem, usiłuje sprowadzić do wymiarów swego wyposażenia kulturowego. Oto
jak portretuje belgijskie huty:
Dalej już dla mroku straciliśmy krajobraz z oczów i raz tylko jeszcze mieliśmy przepyszny widok
nocny wielkich fabryk żelaza koło Eschweiler. Piece te, buchające płomieniami sinymi, czerwone czeluścia, krwawe dymy, szopy oświecone pomarańczowo, z ludźmi uwijającymi się po nich jak mrówki,
bardzo dramatyczne piekiełko przedstawiały. Można się było sądzić w pierwszej części poematu Dantejskiego. [K-2 333]

Przekraczając kolejne granice Kraszewski również zarejestruje, bez satysfakcji,
specyfikę poszczególnych kuchni narodowych38, a także – już z zainteresowaniem
– oryginalność narodowych ubiorów, zabaw, sposobu bycia, odmienność urody
kobiet, itd. Po drodze pisarz zaznacza cechy charakterystyczne miast – w Trieście
będzie to monumentalna zabudowa z „niemałą pretensją architektoniczną” (K-1 61),
Werona zachwyca go willami i zamkami oraz, przede wszystkim, dziejami Romea
i Julii. Bruksela widziana jest przez pisarza w perspektywie swojej najnowszej
38
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historii – przeniesienie do niej w 1831 r. instytucji stołecznych spowodowało gwałtowny i wspaniały rozwój miasta. Stała się, jak pisze podróżnik, małym Paryżem
(K-2 325). Ciekawe spostrzeżenia czyni Kraszewski na temat Lipska i Drezna,
które dają asumpt do wywodu o historii ziem niegdyś słowiańskich oraz prowokują do prób przewidywania kierunku rozwoju rozdrobnionych Niemiec. Pisarz na
przykładzie tych dwóch miast przeciwstawia przyszłość i przeszłość, gwałtowny
rozwój i trwanie tradycji, gorączkowy pośpiech i refleksję. Portret mieszkańców
Lipska wyraża całą niechęć Kraszewskiego do przemian wywołanych postępem
technicznym oraz ekonomicznym. Autor Kartek z podróży zauważa narodziny nowej
klasy: robotników, oraz ich wrogość w stosunku do właścicieli fabryk, dokumentuje przemiany w obrębie świadomości starej arystokracji i rosnącego w siłę mieszczaństwa.
Zbliżanie się do stolicy Francji, która będzie jednym z głównych tematów opisu
podróżnika, ukazane jest przez Kraszewskiego niezwykle emocjonalnie. Miasto,
budzące grozę w polskich emigrantach, przytłacza wędrowca swoim ogromem i gorączkowym pośpiechem. Podróżny relacjonuje wrażenia posługując się stylem,
który imituje natłok budynków i ludzi:
Nagle zaczynają się zjawiać mury, domy, ściany, ogrodzenia, bramy, kominy, całe okryte prospektami, ogłoszeniami, nazwiskami, ilustracjami, zaproszeniami. Litery sążniowe, cieniowane, złocone,
czerwone, czarne pną się, cisną, kłócą, włażą jedne na drugie, zdają się bić, napierając do oczu. Olbrzymi surdut na tytana skrojony zajmuje cały szczyt domu i oznajmuje mi pierwszy, że jesteśmy w Paryżu.
Tak wielki surdut nie pomieściłby się w małym miasteczku. [...] W ulicach pełno wozów miejskich,
zamiatacze krzątają się z miotłami, godzina szósta rano, pusto jeszcze, a już gwarno i ruchliwie. Nie ma
domu bez sklepu lub sklepiku, bez drzwi, napisu i godła. Frymark panuje tu... Handel! Handel! [K-2 256]

Paryż, w XIX w. miejsce życia setek polskich emigrantów, nie cieszył się wśród
nich dobrą opinią. Porównywany z pozostawionymi w kraju miejscami rodzinnymi,
wydawał się całkowicie obcy, zwłaszcza że pobyt w nim był ze względów politycznych
bardzo często przymusowy. Łączył się ponadto z utratą regularnych dochodów
ziemskich i zdaniem się na cudzą łaskę lub na pracę własnych rąk (taki obraz, co
prawda w realiach niemieckich, maluje np. powieść Kraszewskiego Na tułactwie).
Przebywanie w Paryżu wiązało się z poczuciem uprzedmiotowienia człowieka, a także z jego anonimowością. Dla autora Kartek z podróży stolica Francji stała się synonimem nieuniknionego i odhumanizowanego postępu w Europie oraz miarą
rozwoju wszystkich oglądanych miast Zachodu. Przyjeżdżający do Paryża pisarz
miał z pewnością za sobą lekturę Epilogu z Pana Tadeusza i wierszy Słowackiego,
musiał znać historię polskiej emigracji. W swoich Kartkach z podróży zdał relację
z wizyty w mieszkaniu Norwida. Ocena dorobku poety, dokonywana razem z refleksją na temat twórczości wieszczów, wyrosła z przekonania Kraszewskiego o historycznym już znaczeniu wielkich emigrantów. Ich postawa i problemy, którymi
żyli, wydawały mu się anachroniczne. Wprawdzie okres, gdy nastąpiło spotkanie
z Paryżem – koniec lat pięćdziesiątych XIX w. – nie mógł go uprawnić do spoglądania na dzieło największych polskich poetów jako na zamierzchłą i zamkniętą przeszłość, jednak Kartki z podróży pisane są z dystansem do epoki romantyzmu,
z pozycji trzeźwego obserwatora rozwijającej się Europy. O wieszczach wypowiada
się Kraszewski tak: „Egzaltacja, jaką wypadki wyrobiły, Mickiewicz, Krasiński,
Słowacki, naturalne owoce tej epoki, stworzyły też takich nieszczęśliwych Cypria-
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nów [...]” (K-2 318). Usytuowanie emigracyjnych poetów na tle minionej epoki było
efektem wyraźnego już oddalenia artystycznego i egzystencjalnego podróżnika,
wiązało się zapewne także z jego doświadczeniami z dotychczasowego wojażu po
Europie. Pisarz, podziwiający zabytki kultury, zwracał przecież uwagę na dokonujący się postęp, nawet jeśli jego przejawy konstatował z niechęcią.
Rozwój handlu, stanowiący źródło bogactwa mieszczan paryskich, odbierany
był przez Kraszewskiego jako dążenie do życia pozbawionego refleksji, zaspokajającego jedynie materialne potrzeby. W takim duchu pisarz przeciwstawiał stolicę
Francji, „pandemonium cywilizacji” (K-2 306), miastom włoskim:
Z końca w koniec przebiegając miasto widziałem tylko ludzi, co sprzedawali, i ludzi, co łaknęli
zabawy, rozrywki, popisu. W tłumie ich nikły i ginęły wyjątkowe postacie ożywione innym celem i myślami. Pamiątki cesarstwa, Orleanów, Burbonów, rewolucji, różnych epok, dynastii spotyka się po
mieście jak archeologiczne zabytki ciekawe, a nie obchodzące nikogo. Francuzi biegną na bursę i nie
entuzjazmują się niczym. To zaprzątnienie zyskiem, handlem, zbogaceniem dla używania na pierwszy
rzut oka było bardzo uderzającym.
W miastach włoskich przez ruiny i łachmany patrzy myśl jakaś, żal, boleść, miłość – tu wszystkimi szpary wygląda złoto. [K-2 266]

Zestawiając Paryż z miastami włoskimi Kraszewski podkreślał uleganie presji
chorobliwego postępu, brak pamięci o przeszłości, materializm i egoizm mieszkańców stolicy Francji – w odróżnieniu od melancholii i uczuciowości widocznej wśród
Włochów. W porównaniu z miastami niemieckimi metropolia nad Sekwaną uderzała podróżnika swoją troską o pozór, zewnętrzny polor, charakterystycznym dla
rozwoju cywilizacyjnego skupieniem na powłoce życia. Ukrywała ona najczęściej
„zaniedbanie i nieuctwo” (K-2 320), a także brak zdrowych podstaw moralnych
w społeczeństwie. Kraszewski, obserwator cywilizacji zachodniej, pod powierzchnią
egzystencji łatwiejszej, wygodniejszej i bardziej uporządkowanej niż na wschodzie
Europy znajduje rysy, szpary, pęknięcia i znamiona przyszłej ruiny. Dostrzega też
hipokryzję, która przejawia się choćby w stosunku do śladów przeszłości. Już we
Florencji raziło pisarza umieszczenie na ołtarzach w katedrze „d z i s i e j s z y c h
posągów z p a p i e r - m â c h é, najobrzydliwszej trywialności” (K-1 318). Podczas
pobytu w Paryżu Kraszewski pisze:
Cywilizacja dzisiejsza, przy całym swym poszanowaniu wrzekomym przeszłości, jest okrutna:
kolej żelazna nie przebacza pomnikom, handel śmieje się z pamiątek, przemysł rozpiera się w najstarszych murach bez zgryzot sumienia.
[...]
Ludzie praktyczni mogą mieć nam za złe, że się powodujemy tak błahymi dla nich uwagami, ale
któż obrachował kiedy, czy widok ruin i grobów nie jest dla ludzkości koniecznym i potrzebnym, czy
zniszczywszy je, nie odjęłoby się człowiekowi zbawiennego pokarmu ducha? Dziś on potrzebny, a choćby najprodukcyjniejsze warzywo wyrosło na miejscu kośćmi użyźnionym, któż wie, czy i koście nie
produkcją? Z kości się rodzą mściciele nie ludzi, ale idei sponiewieranych i prawd pogrzebionych.
[K-1 403–404]

Odwołanie się do Eneidy służy Kraszewskiemu jako uzasadnienie poglądów
estetycznych, w istocie zawierających wykład historiozofii. Trudno odmówić pisarzowi przenikliwości, która wydaje się tyleż efektem zmysłu obserwacyjnego, co
konsekwencją doświadczeń historycznych, wpływających na ukształtowanie tożsamości podróżnika. Wcześniej, zanim Kraszewski wyjechał zwiedzać kolebkę cy-
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wilizacji, odbywał podróże po ziemiach polskich, tropiąc i utrwalając ślady minionej
wielkości Rzeczpospolitej. Zwiedzał zabytki Wołynia, Litwy, Polesia ze świadomością,
że epoka ich świetności przeminęła. Odbywana „w naturze” lekcja historii musiała
zdeterminować zdolności postrzegania podróżnika. Pamięć o pochodzeniu, nieusuwalne wyposażenie kulturowe w jedyny możliwy sposób podyktowały Kraszewskiemu zasady oglądu Europy Zachodniej. Mimo że o zawartości muzeów i o zabytkach
architektury wypowiada się jak znawca, Kraszewski pozostaje wobec Francji czy
Włoch obcy. Jego spojrzenie zawsze jest z zewnątrz, spoza granic tego świata. Mijane budowle i krajobrazy są przedmiotem zachwytu, ale też trzeźwej oceny „nosiciela historii”.
W wieku XX powtórzy gest konfrontacji nierównych światów z dwóch stron
żelaznej kurtyny „barbarzyńca w ogrodzie”, Zbigniew Herbert, jako autor cyklów
esejów powstałych z podróży po Włoszech, Grecji, Francji i Niderlandach. Obaj
pisarze: XIX-wieczny podróżnik i jego następca, są przekonani, że „estetyka może
być pomocna w życiu”, jak głosi wiersz Herberta Potęga smaku39, a – przy wszystkich odmiennościach w ich formacji intelektualnej – potęga smaku pozwala nie
tylko odróżnić piękno od brzydoty, ale także przenieść te kategorie na płaszczyznę
moralną. Oglądanie historycznych budowli, rzeźb i obrazów zamienia się pod piórem
obu twórców w hermeneutykę dziejów poszczególnych narodów, dąży do odgadnięcia celu i sensu etapów ich aktywności, rozwoju i zmierzchu. Obaj prezentują pogląd,
że postęp bez wyraźnego nakreślenia efektów, bez odwołania się do wyższych wartości, odbywany dla samego ruchu, zmiany, jest tylko fetyszem nowoczesności.
Herbert przenosi jego kategorie na historię sztuki: „Jeśli oceniać dzieło według tego,
jak »popycha« ono sztukę naprzód, to obraz Sassetty jest skandalicznie anachroniczny i dowodzi ślepoty artysty na to, co »nowe« [...]. A mimo to trudno oderwać
się od Sassetty”40. Kraszewski pisze na marginesie oglądanego hasła austriackiego
towarzystwa ubezpieczeniowego, na samym początku swojej podróży: „Tak jest,
naprzód! Naprzód! Ale dokąd? Ale po co? Czy to »naprzód« wyznacza drogę całej
ludzkości, czy tylko monarchii, co by jak najwięcej pochłonąć chciała [...]?” (K-1 60).
Odczytane na początku drogi po Europie hasło kieruje uwagę pisarza w stronę
interesów ukrywających się za zasłoną postępu. Rozwój pojmowany jako realizacja
imperialnych pretensji jest dla Kraszewskiego znakiem wyradzania się cywilizacji,
niezdrowych ambicji w duchu nieumiarkowanego konsumpcjonizmu. Pochłanianie
przez przedsiębiorstwa czy państwa coraz to nowych terytoriów okazuje się taką
miarą postępu, który – jak przekonuje lekcja historii odbywana przez pisarza podczas podróży – prowadzi jedynie do upadku i unicestwienia podmiotu. Podobne
przeświadczenie prezentuje Herbert na marginesie swoich refleksji o minionych
potęgach państwowych czy religijnych.
Obaj twórcy, choć wyposażeni w fachową wiedzę na temat oglądanych miast
i zabytków, cenią sobie przechadzki bez planu. Kraszewski tak opisuje swoje spotkanie z Genuą: „Nie biorąc wcale przewodnika i błądząc na los szczęścia po mieście,
odbyłem po nim pierwszą wielce nauczającą przechadzkę” (K-1 229). Podczas podróży wielokrotnie pozwala sobie na wędrówki bez ustalonego programu, „dla za39
40
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bicia czasu” (K-2 348), jak we Frankfurcie, gdzie nastąpiła nieprzewidziana przerwa,
spowodowana brakiem pociągu o określonej godzinie. Herbert wędrówkom bez
planu poświęca sporo miejsca, tworzy niemal apologię takiego sposobu zwiedzania
obcych miast: „Zeszyt i szkicownik idą do kieszeni i zaczyna się najprzyjemniejsza
część programu – flanowanie, to znaczy: włóczenie się bez planu według perspektyw,
a nie przewodników [...]”41. Prezentowana przez obu podróżników postawa wynika
z poczucia podmiotowej wolności, która pozwala przeciwstawić się dyktatowi metodyki podróżowania – z przeznaczonymi do zwiedzania obiektami i maksymalnym
zagospodarowaniem czasu poświęcanego na poszczególne zabytki. Ukazuje radość
takiego marnotrawstwa i otwarcie się na wrażenia niespodziewane, nie przewidziane w planie podróży. Nie ma to wiele wspólnego z wyróżnionymi przez Zygmunta
Baumana typami osobowości ponowoczesnej. Pisarze nie są „turystami” czy „włóczęgami”, mają bowiem określoną tożsamość, wynikającą z zakorzenienia w czasie
i miejscu.
Dzięki spojrzeniu na zwiedzaną Europę poprzez historię nie występuje w postawie podróżników poczucie niższości cywilizacyjnej, świadomość przynależności
do gorszego miejsca na kontynencie. Zarówno Kraszewski, jak Herbert akcentują
swój udział w cywilizacji europejskiej i jednocześnie głęboki związek z własną kulturą oraz z pozornie nieatrakcyjnymi krajobrazami ziem rodzimych. Obaj, w ślad
za Mickiewiczowskim wzorem konfrontacji włoskiego błękitu nieba z polskimi
chmurami, cierpią na to, co zostało w Panu Tadeuszu określone słowami: „Sopliców
choroba, / Że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba”42. Kraszewski w swoich Gawędach o literaturze i sztuce nawołuje do oglądania krajobrazów wołyńskich czy
poleskich przez pryzmat przywiązania do ojczyzny. Estetyka jest w jego postulatach
funkcją emocji. Pisze on:
Szukajmy tylko natchnienia, a znajdziemy, pracujmy, a stworzym piękność naszą, ale artyście
wybierającemu się w wędrówkę malowniczą po kraju, nie teki tylko, ołówka i dobrej woli; więcej, więcej
czegoś potrzeba!
[...] trzeba koniecznie kochać ją [tj. naturę], by pojąć, wcielić się w nią, zjednoczyć, wdumać, i czekać, aż zstąpi i opromieni natchnienie43.

Jeszcze wyraźniej soplicowski gust ujawnia się, gdy pisarz wprost przyrównuje krajobrazy włoskie do rodzimych. W okolicach Pizy uderza go podobieństwo
oglądanej przyrody do „naszego litewskiego, jakbyś go widział, borku sosnowego
na piasku” (K-1 251)44.
Herbert w swojej poezji deklaruje niejednokrotnie ścisły związek z określonym
w „gorszej” części Europy miejscem życia, w sąsiedztwie „rowu, w którym płynie

41
42

43
44
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mętna rzeka”45. Dylematy emigracyjne rozwiązuje jednoznacznie, czego przykładem
jest choćby wiersz Widokówka od Adama Zagajewskiego albo utwór wcześniejszy,
pochodzący z tomu Studium przedmiotu (1961), zatytułowany Powrót prokonsula,
w którym persona liryczna uosabia przekonania XX-wiecznego poety:
postanowiłem wrócić jutro lub pojutrze
nie mogę żyć wśród winnic wszystko tu nie moje
drzewa są bez korzeni domy bez fundamentów deszcz szklany kwiaty pachną woskiem
o puste niebo kołacze suchy obłok46

Zarówno w XIX, jak i w XX w. perspektywą, z jakiej ocenia się świat Europy
Zachodniej, jest, zaznaczane już, poczucie historycznej i kulturowej odmienności
podróżników. Kraszewski i Herbert, „prowincjusze Europy”, podobnie jak dawniej
oświeceniowi krytycy idei postępu, odrzucają pochwałę progresywizmu opartą na
pozorach, szukając trwałych fundamentów etycznych upostaciowanych w przejawach współczesnego sobie życia gospodarczego oraz w budowlach i pomnikach
dziejów narodów. Interesuje ich postęp oparty na najlepszej śródziemnomorskiej
tradycji, ale odbywający się z poszanowaniem dla poszczególnych, narodowych
realizacji. Przykład Wenecji we wspomnieniach Kraszewskiego z podróży to najlepszy dowód brzemiennego w skutkach złudzenia, że rozwój nie wymaga ciągłej
pracy w duchu pielęgnowania tradycyjnych wartości. XIX-wieczny pisarz uwrażliwiony jest dodatkowo na dokonującą się w Europie Zachodniej laicyzację, która
niepokoi przez to, że otwiera miejsce na przyjęcie nowych, nieznanych idei.
W swoim rozumieniu „niepohamowanego”, jak określa go autor Kartek z podróży (K-1 78), postępu cywilizacyjnego obaj pisarze rezygnują z bezrefleksyjnych
wrażeń, nie pogłębionych o wiedzę i nie przefiltrowanych przez własny wzór kulturowy. Kraszewski tak rozpoczyna swoją relację z podróży po Europie: „Nieznane!
Nowe! Słowa wielkiego uroku dla każdego, choć z Emersonem przychodzi na myśl
ta prawda, że wszędzie znajdujemy siebie i to, cośmy z rodzinnego kątka wywieźli”
(K-1 9). Herbert, wbrew chłodnemu obiektywizmowi i dystansowi, z jakim przypomina o romantycznym rodowodzie podróży, reprodukuje XIX-wieczny wzór poznania, tyleż otwarty na nowe doświadczenia, co nastawiony na własną podmiotowość.
Podobnie jak w XX w. Herbert, tak też Kraszewski jest świadomy, że obcowanie
z każdą sztuką, w tym również europejską, wymaga cierpliwości i skupienia:
Jak pobieżne czytanie, tak i oglądanie płoche nic nie uczy, zaspokaja próżność, nie bogaci umysłu.
Z mistrzem i dziełem należy się zapoznawać powoli, wnikać weń, usiłować go zrozumieć, pracować nad
rozdarciem zasłon, nad wyszukaniem piękności. [K-1 309]

Zapisane dzieje i teraźniejszy do nich stosunek lepiej definiują kierunek postępu cywilizacyjnego niż najbardziej wyraziste deklaracje ideowe. Podejrzliwość wobec
słów jest cechą wspólną obu pisarzy.
Refleksyjny stosunek do wynalazków technicznych oraz spowodowanych przez
nie zmian politycznych i społecznych wprowadza w obręb zainteresowania podróżników los narodów zwyciężonych, które przegrały wyścig z czasem i z rozwojem
45
46
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wymiany towarowej czy środków zabijania. Zarówno Kraszewski, jak Herbert
w swoich książkach poświęcają miejsce Etruskom, jako zdolniejszym poprzednikom
Rzymian, pokonanym przez nich na drodze przemian cywilizacyjnych. Kraszewski
zaznacza w swoich Kartkach z podróży: „To, czego Rzymianom w sztuce brakło,
oryginalności, miała [sztuka] etruska, choć do wysokiego stopnia doskonałości nie
doszedłszy – pochłoniętą została” (K-1 490). Herbert poświęca Etruskom cały esej
w cyklu Labirynt nad morzem. Zaginiona w mrokach historii cywilizacja, jej sztuka
oraz dzieje jej narodzin i upadku wydają się szczególnie istotne dla XX-wiecznego
podróżnika. Ukazują bowiem ten wymiar historii, z którym – chcąc nie chcąc – może
się on zidentyfikować. Pisze Herbert:
Być może, iż obraz losu Etrusków jest rezultatem tego, że widzimy ich wyłącznie w świetle obcych
źródeł. Są więc jakby przedmiotem historii, a nie świadomym podmiotem, który usprawiedliwia się,
tłumaczy swoje klęski, dopomina się o łagodny wyrok potomnych, o łaskę wyrozumiałości47.

Przedstawiciel „gorszej” części Europy znajduje w dziejach Etrusków potwierdzenie własnej kondycji. Styczność z pozostałościami po artystycznych dokonaniach
mieszkańców Etrurii to coś więcej niż tylko wyprawa w głąb historii sztuki i wędrówka po obcych geograficznie krajach. Pisze Herbert, że sztuka ta „staje się
znakiem i świadectwem utrwalonej obecności”48, i rejestruje proces uwalniania
swoich władz poznawczych od utartych przekonań i stereotypów. Kontakt z dziedzictwem Etrusków okazuje się prawdziwym zdarzeniem, autentycznym spotkaniem
osób, z których każda jest zanurzona we własnej dziejowości. Józef Ignacy Kraszewski, XIX-wieczny podróżnik, konfrontuje oglądany przez siebie obcy świat
z doświadczeniem rozgrywającej się teraz, współcześnie, historii. I dla niego ważniejsze staje się bezpośrednie obcowanie z noszącym znamiona przeszłości pięknem
niż napierające zewsząd znaki rozwoju cywilizacji, symptomy dokonujących się
zmian na kontynencie europejskim. Otoczony hałaśliwymi miastami, autor Kartek
z podróży odnajduje spokój w muzeach i świątyniach. Obcowanie ze sztuką jest
dla niego czymś więcej niż tylko ucieczką od handlu, przemysłu oraz alienacji,
rozwijających się w wieku wzmożonego postępu technicznego i ekonomicznego.
Wspomnienia z wędrówek po „innym świecie” utwierdzają Kraszewskiego w jego
tożsamości i wskazują na wartości niezależne od upływu czasu.
Abstract
AGNIESZKA CZAJKOWSKA Jan Długosz University, Częstochowa
JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI TOWARDS EUROPEAN CIVILISATION PROGRESS ON THE
MARGIN OF TRAVEL ACCOUNT
Kraszewski’s understanding of progress is composed of many elements: knowledge of natural sciences,
technical inventions awareness, supported by professional archive research in history and the processes that control it, observation of economical, industrial and social changes in Poland and in Europe,
as well as perfect education in art history and the ability of defining the development of particular
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aesthetic styles. Kraszewski’s attitude to the quickly developing European civilisation evolved. He used
the categories of progress to observe the social situation of Volhynia, where he lived, the arising in
Warsaw consumerist lifestyle and the Western Europe economical development, the expressions of
which are his memories entitled Kartki z podróży (Notes from Travels). In the collection Kraszewski
highlights lifestyle unification and decline of national values. Under the cover of easier, more comfortable and more ordered than in the East existence, he finds scratches, cracks, bursts, and traits of
future ruin. The novelist, as earlier the Enlightened critics of the idea of progress did, rejects the praise
of progressivism based on appearances, and looks for solid ethical fundaments in the real manifestations of contemporary to him economical life, as well as in buildings and in monuments of national
history. He is interested in the progress based on the best Mediterranean tradition which also respects
individual and national realisations.
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Z BRAZYLII DO POLSKI CHŁOPI, NARÓD I LITERATURA W DYSKURSIE
PUBLICZNYM PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU („PAN BALCER W BRAZYLII”
MARII KONOPNICKIEJ)
W ostatnich latach stulecia XIX podróż z terenów należących niegdyś do państwa
polskiego w kierunku brazylijskiej ziemi obiecanej dzieliła się na dwa zasadnicze
etapy, lądowy i morski. Aby odbić od brzegów Europy, najpierw trzeba było znaleźć
się w którymś z miast portowych. Szlak ubogich emigrantów mówiących po polsku
wiódł zazwyczaj przez porty pruskie. Brema stanowiła jedno z miejsc, gdzie oczekiwali na statek. 9 XI 1890 „specjalny delegat” „Kuriera Warszawskiego” donosił,
iż w mieście rozwinął się nawet drobny handel oparty na emigrantach. Mieszkańcy
zakładali sklepy przeznaczone specjalnie dla wyjeżdżających, w okolicach dworca
kolejowego powstało wiele miejsc noclegowych. Podobno wychodźców ze wsi polskich
rozpoznawano tam bez trudu: „Niemcy przystają na ulicach lub gapią się z okien
mówiąc: Sieh, Brasilianer aus Polen”1.
Wypowiedź, którą Adolf Dygasiński przypisał anonimowym bremeńczykom,
znakomicie charakteryzuje także tryb jego własnej relacji, inna pozostaje tylko jej
modalność. „Patrz, Brazylijczycy z Polski” – mówili Niemcy, natomiast wysłannik
„Kuriera” zdawał się komentować: „Patrz, lud polski na tułaczce”2. W obu komunikatach narratorzy ewokują sytuację przypatrywania się komuś, na kim ciąży
kwestia tożsamościowa, identyfikacyjna. Jednakże w szczegółach te dwa przypadki różnią się niebagatelnie. W pierwszym podmiot działania został określony explicite. To Niemcy przystają na ulicach lub gapią się z okien. Nawet jeśli owi Niemcy
nie należą do wyższych klas społecznych, ale stanowią jedynie zastęp drobnych
właścicieli wspomnianego przemysłu emigracyjnego, sytuacja patrzenia i nazywania stawia ich w pozycji nadrzędnej wobec tego, na kogo patrzą i kogo nazywają.
Emigranci wobec Niemców nie mogliby znaleźć się w takim położeniu.
Pozycja Dygasińskiego różni się od zajmowanej przez bremeńczyków. Niemców
widać, przystają na ulicach lub tkwią w oknach, podczas gdy dziennikarz „Kuriera”

1

2
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ukrywa się za swoimi felietonami. Mimo widocznych sygnałów fabularyzacji reportażu3, czytelnik Listów z Brazylii nie identyfikuje autora tak jednoznacznie, jak
Niemców gapiących się na polski lud. Odbiorca tekstu Dygasińskiego łatwo zapomina o tym, iż rzeczywistość przedstawiona felietonu określana jest przez punkt
widzenia tego, który patrzy. Tym samym zaciera się różnica pozycji między narratorem-reporterem a przedmiotem jego obserwacji. Wydaje się nam, że obcujemy
z ludźmi dobrze sobie znanymi, i to w sposób bezpośredni: „patrząc na ów lud
zbłąkany, zapędzony w obce strony, opuszczający ziemię, która rąk potrzebuje, trudno się od łez wstrzymać”4. Poprzez brak konkretyzacji – kto patrzy? komu trudno wstrzymać łzy? – prowokując do intuicyjnego wypełniania pustego
miejsca, narrator kreuje więzi łączące jego bohaterów, czytelników, jak również
siebie samego i ludzi sobie podobnych. Ta wspólnota wyobrażona znosi wszelkie
rzeczywiste podziały i granice. Zabiegi retoryczne Dygasińskiego odnoszą skutek
o tyle, o ile czytelnik nie podejmie się rozpoznania, kto właściwie patrzy i mówi oraz
jakie są tego konsekwencje.
W odniesieniu do Listów z Brazylii warto przypomnieć diagnozę Marii Konopnickiej z roku 1907 zawartą w eseju Nasz lud. Konstatując niesłabnące zainteresowanie badaczy życiem „naszego ludu”, pisarka rozważała:
Faktem [...], który nade wszystko uderza, faktem ważniejszym od kierunku prac uczonych, faktem,
który się nam nie wydaje bardzo dziwnym dlatego tylko, żeśmy do oglądania go nawykli, jest sam fakt
tych badań.
Jeżeli bowiem rozważymy, co się pod nim z konieczności ukrywa, jeżeli zapragniemy, niezależnie
od treści i wyników zdobytych, rozpoznać jego prawdziwe znaczenie, ujrzymy, że przedmiotem nieznanym, odrębnym od nas i obcym nam, jest nasz lud.
I to jest właśnie najważniejszym badań owych rysem.
W istocie, wszystko, co tylko się staje przedmiotem dociekań, musiało być nieznanym badaczowi.
[...] Musiało być czymś innym niż on sam, czymś od niego odrębnym, czymś niezależnie całkiem
bytującym, współcześnie z nim i obok niego5.

Do kogo właściwie odnosi się „nasz” z tytułu pracy Konopnickiej? Do nas, czyli badaczy. Jeśli uwzględnić nieustabilizowane na przełomie XIX i XX wieku grani3

4
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Warszawa 1968, s. 544. (Pierwodruk: „Biblioteka Warszawska” 1907, t. 3, z. 3). Diagnozę Konopnickiej warto porównać z J. L. P o p ł a w s k i e g o przeciwstawieniem „dwóch cywilizacji”, ludowej
i szlacheckiej, które również dzieli bariera obcości ([wypowiedź bez tytułu]. „Głos” [1886]: Prospekt,
s. 6; Dwie cywilizacje. Jw., nr 7).

2015-06-10 11:45:13

GRZEGORZ MARCHWIŃSKI

Z Brazylii do Polski

29

ce między nauką a nienauką, do „nas” wypadnie zaliczyć również samą Konopnicką, a także Dygasińskiego jako autorów tekstów literackich i publicystycznych
poświęconych chłopstwu. Uprawnione będzie zatem uogólnienie, że „my”, badacze
ludu, to inteligencja zainteresowana tą problematyką.
Podejmując kwestię ludową, autorka Pana Balcera wpisywała się w nurt debat
publicznych aktualnych na nowo od połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku. Wzmogło się wtedy zainteresowanie wsią, jej specyficzną kulturą duchową i materialną,
widoczne wcześniej w pracach Oskara Kolberga czy księdza Stanisława Stojałowskiego. Znajdowało ono wyraz w utworach literackich (choćby w Placówce
Bolesława Prusa), w publicystyce (w artykułach i polemikach „Głosu”) oraz w przedsięwzięciach wydawniczych, takich jak założenie miesięcznika etnograficznego
„Wisła” czy galicyjskiego dwutygodnika dla chłopów „Przyjaciel Ludu”.
Jakkolwiek doświadczenie biograficzne oraz twórczość literacka i publicystyczna sytuowały Dygasińskiego – a także samą Konopnicką – względnie blisko chłopów,
pozostawali oni dla pisarza „czymś innym, niż on sam, czymś od niego odrębnym”.
Takim „czymś innym” byli również dla gapiących się bremeńczyków. Fundamentalna różnica między ludem a nieludem, opisywana przez autorkę Pana Balcera,
powinna wzmóc czytelniczą podejrzliwość wobec misternej konstrukcji Listów
z Brazylii. W czasie lektury reportażu nie obcujemy przecież z bezstronnie zarejestrowaną rzeczywistością, z ludem jako takim. Mamy do czynienia z przekazem
zapośredniczonym przez quasi-literacką konwencję oraz ograniczenia światopoglądowe, którym podlegał autor. Te ostatnie, stanowiące przedmiot niniejszego szkicu,
widać zwłaszcza wtedy, kiedy relację Dygasińskiego zestawi się z publicystyką
kogoś, kto uwikłany jest w konteksty odmienne, np. księdza Zygmunta Chełmickiego6. Obie relacje, a także inne wypowiedzi z epoki, posłużą mi za punkt odniesienia w analizie jeszcze jednego utworu, Pana Balcera w Brazylii. Mistyfikacje
wskazane w pracy Dygasińskiego mają bowiem wyraźniejsze, interpretacyjne konsekwencje dla poematu Konopnickiej.
Poematu? Pierwsi recenzenci żywili wątpliwości co do przynależności gatunkowej dzieła Konopnickiej7. Spory o gatunek Pana Balcera otwierają szeroką płaszczyznę zagadnień z pogranicza poetyki i ideologii tekstu. Warto też wspomnieć
o sąsiednim polu problemowym, mianowicie o istniejącym w recepcji dzieła napięciu między jego wartościami literackimi sensu stricto a funkcjami społecznymi,
jakie miało spełnić. Artykuł niniejszy nie wytrzymałby jednak dodatkowych obciążeń związanych z analizą wskazanych tematów. Niemniej pewne intuicje w tym
względzie przedstawię w dalszym ciągu wywodu.
Zanim wezmę w końcu do ręki egzemplarz Pana Balcera, wrócę jeszcze na moment do problematycznego zaimka w tytule eseju Nasz lud. W zamyśle pisarki „nasz”
znaczyło najpewniej tyle, co ‘polski’. Uzus językowy spłatał jednak autorce figla.
Zaimek „nasz” określa bowiem także relację władzy – w danym wypadku relację
między panami a ludem – którą Konopnicka krytykowała. Nie należy zupełnie wykluczać autoironii jako intencji tytułu. Bardziej wszakże prawdopodobne, iż napię6
7

I-2.indd 29

Z. C h e ł m i c k i, W Brazylii. Notatki z podróży. T. 1–2. Warszawa 1892.
Parę wyimków pochodzących z recenzji Pana Balcera, a dotyczących zagadnienia gatunkowości
podaje L. M a g n o n e (Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. Gdańsk 2011, s. 442–443).
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cie między ideą eseju (zasypanie przepaści dzielącej lud i nielud) a implikacjami
tytułowego wyrażenia odsłania ambiwalentny status kwestii chłopskiej. Borykali się
z nią nie tylko inteligenci z miast i ziemianie. Problem dotyczył wszystkich zaangażowanych stron, więc także inteligencji wiejskiej, a zwłaszcza samych chłopów.
Jak wspomniałem, „nasz” implikuje relację podległości. W jej ramach podmiotem jest inteligencja, upośledzony zaś pod wieloma względami lud, nie wykazując
zgoła żadnej inicjatywy, pozostaje najzupełniej bierny8. Identycznie wygląda sytuacja w artykule Konopnickiej, nb. opublikowanym w elitarnej „Bibliotece Warszawskiej”. Wzajemne przełamywanie obcości panów i ludu miałoby się rozpocząć
z inicjatywy tych pierwszych. W omawianej pracy chłopi nie mają nic do powiedzenia. Jednakże gdy na moment odłożyć esej pisarki i zajrzeć do któregoś z dzienników lub tygodników z epoki, imputowanie ludowi bierności w sprawach dlań
istotnych wydaje się cokolwiek niezrozumiałe.
W roku 1907 w byłym Królestwie Polskim słyszało się wyraźnie echa rewolucji,
w której strajki rolne i protesty na wsiach odgrywały znaczną rolę. Ruch ludowy
zyskał wówczas legalną, zorganizowaną reprezentację polityczną, najpierw Polski
Związek Ludowy, a następnie Związek Młodej Polski Ludowej9. Prasa ludowa systematycznie poszerzała zakres oddziaływania na wsi10. W tym czasie w Galicji instytucjonalizacja ruchu ludowego była już posunięta znacznie dalej. Po wyborach
do Rady Państwa w 1907 roku Polskie Stronnictwo Ludowe stało się tam ugrupowaniem wpływowym. Z tego powodu również na scenie krajowej zyskało status
poważnego gracza i weszło w koalicję z... konserwatystami11. Ruch wydawniczy
kwitł12. Dlaczego zatem Konopnicka kazała ludowi milczeć?
Prawdopodobnie dlatego, że nie miała na myśli jedynie wiejskich elit, liderów,
lecz szerokie masy chłopskie13. Powiedzieć, jakoby te ostatnie odmawiały współpracy z inteligencją na rzecz integracji narodowej, byłoby rażącym uproszczeniem.
Kategoria narodu rozumiana na modłę działaczy i elit stronnictw demokratycznych,
8

9
10

11

12
13
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Tę strategię demaskował B. W y s ł o u c h (Szkice programowe. „Przegląd Społeczny” 1886 ástyczeń–czerwiecñ. Cyt. ze zb.: Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów. Red. S. L a t o,
W. S t a n k i e w i c z. Warszawa 1969, s. 38): „chłop jest w nich [tj. w szlacheckich ideałach narodowych] traktowany [...] w najlepszym razie jako martwa bryła, z której tylko szlachetnymi rękami
jaśnie wielmożnych coś kiedyś może da się wyrobić”.
Zob. J. G m i t r u k, Ruch ludowy w okresie rewolucji 1905. W zb.: Dziedzictwo rewolucji 1905–1907.
Red. nauk. A. Ż a r n o w s k a [i in.]. Radom–Warszawa 2007; na temat partii zob. s. 121–129.
Nakład „Gazety Świątecznej” w r. 1896 wynosił 6850 egz., w 1900 już 10 500, a w 1904 – 13 000,
podobno w r. 1906 zdarzały się numery o nakładzie rzędu 25–35 tys. egz. Podaję za: Z. K m i e c i k,
„Gazeta Świąteczna” za czasów redaktorstwa Konrada Prószyńskiego „Promyka” 1881–1908.
Warszawa 1973, s. 73.
Zob. K. D u n i n - W ą s o w i c z, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji. Warszawa 1956, s. 172–180.
Wybory do parlamentu austriackiego w 1907 r. były przełomowe ze względu na demokratyzację
ordynacji (wybory powszechne) – zob. K. G r z y b o w s k i, Historia państwa i prawa Polski. T. 4:
Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa. Warszawa 1982, s. 285–288.
Zob. K. D u n i n - W ą s o w i c z, Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji. Wrocław 1952.
Historycy podkreślają wagę tego podziału. Bodaj najkonsekwentniej przestrzega i opisuje go
K. S t a u t e r - H a l s t e d (The Nation in the Village: The Genesis of Peasant National Identity in
Austrian Poland, 1848–1914. Ithaca–London 2001) w odniesieniu do Galicji. Badaczka rozbudowała tę dwuczłonową opozycję o kolejne elementy: inteligencję wiejską (nauczyciel, ksiądz) oraz
miejską.
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w imaginarium ludowym w ogóle nie występowała. Dopiero lata około Wielkiej Wojny przyniosły poważniejsze zmiany w tej kwestii14. Charakterystyczne jednak, że
zarówno wówczas, jak i w latach poprzednich chłopi szerzej angażowali się w przedsięwzięcia inteligencji zwłaszcza wtedy, gdy przynosiły im one jakieś korzyści wykraczające poza krąg imponderabiliów. Tak było np. z uczęszczaniem do szkół po
naukę czytania i pisania15. Chłopi bynajmniej nie wysyłali swoich dzieci do klasy
szkolnej w geście patriotycznym. Miały one posiąść umiejętności wystarczające do
napisania i przeczytania listu od lub do członków rodziny znajdujących się na
saksach, w Ameryce lub tych, którzy zostali powołani do wojska. W praktyce egzamin kończący edukację stanowiła nader często próba lektury książki do nabożeństwa. Wieś nie pozostawała zatem tak bierna, jak sugerowała Konopnicka w cytowanym eseju z „Biblioteki Warszawskiej”. Tam, gdzie widzieli swój własny interes,
chłopi potrafili wykorzystać istniejące możliwości. Bez względu na to, czy zapewniało je państwo rosyjskie, czy inteligenci polscy, oraz na to, czy i w jakim stopniu
możliwości te w Galicji były ograniczone wyobrażeniami klasowymi elit.
Negatywna presja wioskowej opinii wobec tych, którzy posyłali swoje dzieci do
szkoły, utrzymywała się zwłaszcza do pierwszych lat wieku XX, lecz także i później.
W opozycji do tradycyjnego modelu kultury wsi pozostawały też osoby podejmujące wysiłek samokształcenia oraz ich patroni, np. nauczyciele wiejscy. Konflikt
wokół szkolnictwa dla ludu elektryzował więc nie tylko inteligencję miejską i właścicieli ziemskich, lecz również wspólnoty wiejskie, tworząc wewnątrz nich podziały16. Pokolenia starsze nie akceptowały lansowanego przez młodych działaczy nowego modelu autorytetu, opartego na wykształceniu i stosunkach z inteligencją
miejską, ani zmian w ludowym habitusie powodowanych migracjami młodzieży
wiejskiej do miast, polskich i obcych.
Nowe elity wiejskie – village leaders, o których pisze Keely Stauter-Halsted –
pozostawały zatem cokolwiek wyobcowane ze swego pierwotnego środowiska.
W miarę krzepnięcia ruchu ludowego i coraz lepszego rozeznania działaczy wiejskich
w miejskiej kulturze inteligenckiej – pojawił się także rozdźwięk między nimi a ich
dotychczasowymi patronami. Proces ten dobrze ilustruje porażka wpływowego
inicjatora prasy ludowej w Galicji, księdza Stojałowskiego. Protegowani przez niego
kandydaci do sejmu nie odnieśli sukcesu w wyborach17. Elity wiejskie, coraz lepiej
orientujące się w arkanach polityki, chciały mówić swoim głosem, działać na korzyść
własnych interesów, a nie być pionkiem w grze tradycyjnych elit społeczno-kulturowych18. Budowanie własnej podmiotowości przez ruch ludowy objawiało się np.
w organizowaniu obchodów rocznic narodowych. Sensy przypisywane wybranym

14

15
16
17
18
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Zob. J. M o l e n d a, Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski. Warszawa 1999,
s. 257–330.
Zob. ibidem, s. 65–67. – W. M ę d r z e c k i, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939.
Procesy socjalizacji. Warszawa 2002, s. 94, 98.
Na ten temat zob. M o l e n d a, op. cit., s. 25–26, 70. – S t a u t e r - H a l s t e d, op. cit., s. 42, 183–184,
193, 245–246.
S t a u t e r - H a l s t e d, op. cit., s. 222.
K. S t r u v e (Citizenship and National Identity: the Peasants of Galicia during the 19th Century.
W zb.: Societal Change and Ideological Formation among the Rural Population of the Baltic Area
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wydarzeniom z przeszłości, takim jak powstanie kościuszkowskie czy styczniowe,
miały na celu włączenie chłopów w historię Polski19. Lecz nie na prawach ustalonych przez koterie i stronnictwa polityczne zewnętrzne wobec wsi, tylko przez samych ludowców20.
Postawy elit ludowych wobec rocznic, przeszłości i eo ipso narodu polskiego
kształtowane były przez ideologie inteligencji miejskiej. Z początku rozpowszechniali je nauczyciele, księża, co światlejsi obywatele, później zwłaszcza prasa ludowa.
Z biegiem czasu stronnictwa ludowe na tej podstawie zaczęły tworzyć własne opowieści dotyczące przeszłości wsi i jej stosunku do historii kraju. Ich język nie był
jednak do końca własny. Redakcje czasopism ludowych, szczególnie w pierwszych
dekadach funkcjonowania prasy dla ludu, teksty korespondentów ze wsi poddawały daleko idącym retuszom językowym. W konsekwencji czytelnik chłopski zapoznawał się z ideałem – jak mawiano niekiedy w epoce – Polski ludowej w języku
elit, a nie w gwarze, którą posługiwał się na co dzień21. Promowanie przez redaktorów czasopism ludowych ogólnopolskiego języka literackiego spotykało się zazwyczaj z aprobatą ze strony inteligencji. Np. Konopnicka popierała stosowanie
gwary ludowej w dziele literackim dopóty, dopóki stanowiła ona swoisty ornament,
tzn. występowała w dialogach postaci i nie wpływała na język własny narratora,
mający być ogólnospołecznym i ogólnonarodowym wzorem polszczyzny22.
Jednakże w opowieściach dotyczących historii Polski i ludu znajdował się element bliski życiu codziennemu wsi. Pod względem struktury wypowiedzi interpretacje rocznic pozostawały w relacji do szeroko pojmowanej kultury i wyobraźni
ludowej23. W ramach tej ostatniej centrum świata stanowiła konkretna osoba
włościanina, jego wioska lub gmina, jego sprawy, problemy, interesy. One były

19

20

21
22
23

I-2.indd 32

1880–1939. Ed. P. W a w r z e n i u k. Huddinge 2008, s. 84) zwracał uwagę na czas potrzebny
elitom wiejskim do wdrożenia się w system polityczny i samorządowy.
Obchody rocznic były tak istotne, ponieważ mogli w nich wziąć udział i co nieco zrozumieć chłopi-analfabeci. Przy czym jeśli nie byli zainteresowani treściami patriotycznym, uroczysta oprawa
imprez tego rodzaju przykuwała ich uwagę i zachęcała do ponownego przyjścia i, eo ipso, oswajania się z historią narodową. Niemniej pierwsze uroczystości rocznicowe wśród chłopów nie cieszyły się powodzeniem. Zob. M o l e n d a, op. cit., zwłaszcza s. 135–136, 140–148, 155, 172, 196–197,
200–213. – P. D a b r o w s k i, Commemorations and the Shaping of Modern Poland. Bloomington–
Indianapolis 2004, s. 5–6, 52, 54, 92, 125–126, 135, 179–180, 199.
Np. M. Bobrzyński gotów był przyznać chłopom wiele praw i przywilejów, także wyborczych, ale
pod warunkiem zachowania nadrzędnych pozycji elit dotychczasowych. Zob. Ph. P a j a k o w s k i,
History, the Peasantry, and the Polish Nation in the Thought of Michal Bobrzyński. „Nationalities
Papers” 26, nr 2 (1998), s. 258, 260.
Zob. M o l e n d a, op. cit., s. 21–24, 213 przypis 60.
Zob. M. K o n o p n i c k i e j recenzję z Beldonka A. Dygasińskiego, opublikowaną w „Gazecie Polskiej” (1888, nr 259, s. 3).
O traktowanie autonomicznej kultury chłopskiej jako materiału do historiografii chłopów dopominał się N. B o ń c z a T o m a s z e w s k i w artykule, Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy
nowoczesnej historii chłopów polskich („Kwartalnik Historyczny” nr 2 á2005ñ). Wcześniej o wyzyskaniu tego rodzaju źródeł pisał np. S. K i e n i e w i c z (Rozwój polskiej świadomości narodowej
w XIX w. W: Historyk a świadomość narodowa. Warszawa 1982, s. 65). Analizując elementy kultury ludowej należy pamiętać o jej zapośredniczeniu przez relacje inteligentów – zob. krytykę
źródeł etnograficznych: S t a u t e r - H a l s t e d, op. cit., s. 101–108. – M ę d r z e c k i, op. cit.,
s. 22–23.
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punktami odniesienia w rozumowaniach dotyczących zarówno problemów codzienności, jak i wydarzeń nietypowych. Kultura i wyobraźnia ludowa były „chłopocentryczne”. W praktyce mogło wyglądać to tak, jak relacjonuje Dygasiński:
Nasi chłopi cenią się bardzo wysoko, myślą, że ich pożądają wielce różne rządy, słyszałem na
okręcie legendę, że do naszego parowca podjechał w nocy angielski statek i wykradł 25 emigrantów.
– Po co by mieli wykradać? – odzywam się.
– A któż, panie, może wiedzieć? Musi potrzebowali takich polskich ludzi24.

Podobnie skrojone były interpretacje historii narodowej. W ich centrum pozostawała wieś i sprawa chłopska, przede wszystkim, jak pokazał Jan Molenda,
kwestia pańszczyzny i uczestniczenia włościan w działaniach zbrojnych. Świat
wartości tych komentarzy z reguły był dwubiegunowy. Na jednym krańcu autorzy
umieszczali heroicznych i moralnie zwycięskich chłopów wspieranych przez światłych przedstawicieli szlachty, którzy rozumieli konieczność demokratyzacji; na
drugim znajdowali się zaborcy oraz współdziałające z nimi, intencjonalnie lub nie,
konserwatywne elity tradycyjne. Szczególnie podkreślane było bohaterstwo chłopów,
którzy mimo niesprawiedliwego systemu społecznego dzielnie walczyli przeciw
wrogom ojczyzny. Mieszkańcy wsi funkcjonowali jako protagoniści tych interpretacji, tak jak w historii o królu Zygmuncie połkniętym przez wieloryba, a później
uratowanym przez chłopów25. Dwuwartościowa aksjologia świata przedstawionego,
heroizacja postaci, akcja z domieszką magii lub interwencji Boskiej charakteryzowały nie tylko ludowe interpretacje historii narodowej. Określały również zainteresowania czytelnicze mieszkańców wsi, którzy najczęściej sięgali po powieści łotrzykowskie i żywoty świętych26.
Problematyka Pana Balcera w Brazylii obejmowała wszystkie sygnalizowane tu
zagadnienia. Mimo wyjazdu za granicę i obserwowania sytuacji w kraju, przede
wszystkim za pośrednictwem gazet, Konopnicka zdołała uchwycić zmiany zachodzące wówczas w kulturze wsi. Niemniej chłopski epos spełniał zwłaszcza funkcje
kreacyjne i fundacyjne. Pan Balcer, narrator, opowiadał historię emigrantów z wiarą, że ich doświadczenie inicjacji narodowej stanie się również doświadczeniem mas
chłopskich w kraju. Utwór Konopnickiej zawierał przy tym odniesienia do rozmaitych
tekstów kursujących w debatach publicznych przełomu XIX i XX wieku. W tym
rozumieniu stanowi dzieło polifoniczne. Pojawiające się w nim różnorodne głosy-ideologie na płaszczyźnie literackiej określa kilka kategorii strukturyzujących fabułę dzieła: ziemia (ojcowizna), religia, historia, ofiara. Fabuła została dodatkowo
wyposażona w poziom metarefleksyjny. Stanowi bowiem projekt, swoistą instrukcję co do tego, w jaki sposób, za pomocą jakich doświadczeń, działań i opowieści
budować oraz upowszechniać identyfikację narodową wśród mas ludowych (i nie
tylko ludowych), a także jakie powinny być jej treści27.

24
25
26
27
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D y g a s i ń s k i, op. cit., s. 56; zob. też s. 57–58, 61–64, 96, 98, 113, 142.
Zob. S t a u t e r - H a l s t e d, op. cit., s. 214.
Zob. M ę d r z e c k i, op. cit., s. 50.
Podobną, konstrukcyjną funkcję galicyjskiej literaturze lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych XIX w. przyznał M. K r a j k o w s k i (Polacy, Galicjanie i Inni. Konstrukcje tożsamościowe
w piśmiennictwie galicyjskim w początkowym okresie autonomii. W zb.: áPño zaborach, ápño wojnie,
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W relacjach o losach ludu polskiego w Brazylii powtarza się motyw tęsknoty
chłopów za ziemią, ojcowizną, miejscem dotychczasowego zamieszkania, które było
najczęściej również miejscem narodzin. W Panu Balcerze problem ten został uchwycony na trzech płaszczyznach: egzystencjalnej, religijnej i biologicznej. Narrator
zaczyna swoją opowieść od pierwszej z nich:
Okręt choć trzeszczał, lecz mocny się zdawał
I jak rak wodę łapami rozkrawał.
Tuż za nim, jako kiedy na nowinie
Pług zajmie krojem skibę a odwali,
Taka się połać skróś morza odwinie
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Na statku wrzawa, komenda, tłok, krzyki,
Po ludziach depcą, jak w boru po chruście,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Nie tak się niedźwiedź pilnuje muzyki,
Gdy mu gra Cygan na drumli w odpuście,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Zrazum był jako więc w ostęp wpędzony
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Więcem się skulił by zając pod lasem. [PB I 39–64]28

Nowe doświadczenia chłopów (i swoje własne) Balcer porównuje do tych codziennych, będących udziałem każdego mieszkańca wsi lub miasteczka. W tym
ujęciu tęsknota za opuszczoną wsią i jej okolicami, przeradzająca się potem w nostalgię, ma wymiar czysto ludzki. Związana jest z uniwersalnym sentymentem do
młodości oraz z uwewnętrznionym i retrospektywnie wzmocnionym przeżywaniem
rytuałów właściwych kulturze i wyobrażeniom ludowym29. Zresztą początkowo
motyw ziemi nie ma w utworze większego znaczenia. Jego rola staje się istotniejsza,
a sens ulega zmianie wraz z rozwojem zdarzeń, w miarę jak emigranci tracą złudzenia raju brazylijskiego. Wtedy w opisach stosunku chłopów do ziemi przestaje
chodzić o kreowanie punktu odniesienia dla nowych doświadczeń i o nostalgię za
miejscem, z którego się pochodzi. Z czasem aura wokół opuszczonej ojcowizny
z egzystencjalnej staje się religijna. Pierwszy sygnał tej zmiany odnajduję w inwokacji do pieśni II:

28

29
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ápño PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Red. H. G o s k, E. K r a s k o w s k a.
Kraków 2013).
W ten sposób odsyłam do: M. K o n o p n i c k a, Pan Balcer w Brazylii. W: Pisma wybrane. Red.
I. Ś l i w i ń s k a, S. R. D o b r o w o l s k i. T. 7. Warszawa 1952. Cyfry rzymskie po skrócie określają numery pieśni, arabskie – wersów. Zob. też PB II 1569–1576.
W tym kontekście historycy, np. W. K u l a (wstęp w zb.: Listy emigrantów z Brazylii i Stanów
Zjednoczonych: 1890–1891. Oprac. W. K u l a, N. A s s o r o d o b r a j - K u l a, M. K u l a. Warszawa
1973, s. 114–115) czy M o l e n d a (op. cit., s. 35–37), odwołują się do modelu ojczyzny prywatnej
i ideologicznej S. Ossowskiego. Sądzę, że jest to koncepcja mechaniczna i teleologiczna, głęboko
osadzona w ideologii narodowej swojej epoki, służąca nie tyle opisowi rzeczywistości, ile jej narodowemu konstruowaniu. Krytykę tego modelu przedstawił B o ń c z a T o m a s z e w s k i (op. cit.,
s. 105–106).
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Tam, chłopie, próchniej, gdzie Bóg cię wesłupi,
Iżby w swym domu miał belkę z twej kości,
A wiedz, że choć się z Adamem powadził,
Każdemu dawa raj, gdzie go obsadził! [PB II 5–8]

Pojawia się tu również idea, która będzie zyskiwała na znaczeniu w dalszych
partiach dzieła. Mianowicie przekonanie, że chłop polski nierozerwalnie związany
jest z ojcowizną. Wracając zaś do religii i ziemi, znaczenie pierwszej z nich odkrywa
w pełni modlitwa Błahoty. Garstka pozostałych przy życiu emigrantów słucha
księdza Polaka zaraz po – to ważna okoliczność – zakończeniu wojny czy też krucjaty przeciw Murzynom30.
Tak zaczął [Błahota] mówić słowami rzewnemi:
„O ziemio polska, spowiadam się tobie!
O wiosko moja! O szmacie ty ziemi
Ojczystej, który tam płaczesz, w żałobie
Nie zaoranych pól... chaty pustemi...
Ugorem życia i czarnym odłogiem...
– Tobie spowiadam się, jakby przed Bogiem!
I wam spowiadam się, chruściane płoty,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . ]
I tobie, dachu mój, snopami złoty,
Gdzie Bóg mi bronę na gniazdo położył...
I wam, ojcowe mogiły-sieroty,
Którem o proch swój i kość swą zubożył...
Psu przykaż proga, a będzie ci leżał,
A jam cię, ziemio rodzona, odbieżał!...
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Alem cię przedał jak Judasz za myto...
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Za ciebie, coś jest na krzyżu przybitą...
Nie zachowałem, co miałem zachować...
Zdradziłem chatę lipami nakrytą,
[. . . . . . . . . . . . . . . . .]
Zdradziłem!... Moja wina!... Moja wina!...” [PB IV 1978–2000]

Więź chłopa z najbliższą okolicą przedstawia się tu jako zobowiązanie moralne
wagi najwyższej, bo religijnej. Zerwanie tej więzi oznacza zdradę i winę, które należy odkupić. Streszczone rozumowanie odwołuje się do argumentów religijnych
oraz moralnych, zatem należących do sfery psyche. Jednocześnie narrator ukazuje relacje chłopa z ziemią oparte na postawie skrajnie odmiennej, acz komplementarnej. Chodzi o więź instynktowną, biologiczną, która istnieje poza władzami woli,
jest niemożliwa do kontrolowania:

30
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Warto odnotować, że różni autorzy nadają zupełnie odmienne znaczenia figurze Murzyna. Dla
Konopnickiej pozostaje on, w najlepszym razie, Obcym. W przywoływanych tu wcześniej „notatkach
z podróży” Chełmicki traktuje go tak jak polskiego chłopa, ustanawiając relację patriarchalną.
W powieści Dygasińskiego Na złamanie karku Murzyn jest po prostu człowiekiem, może być leniwy,
pomocny albo pijak, lecz jego rasa, kolor skóry nie ma nic do rzeczy.
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Ale Sekura Paweł tak sumował:
„Co za mamona na oczy mi padła,
Żem ja, człek-oracz, w te światy wędrował,
Pługa rzuciwszy i kosy, i radła!
Sam Bóg mi zagon zadokumentował,
[. . . . . . . . . . . . . . . . .]
A ja tu cudze pocieram dziś kąty,
Bez duszy chodzę i w głowie mam mąty.
Kamień mi dajcie! Uwiążcie pod brodą
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
A zaś patrzajcie, jak będę szedł z wodą,
Bo ja się głową do chaty położę...
[. . . . . . . . . . . . . . . . .]
Ja chcę na równię! Na pole! We zboże!
Ziemia tam płacze za mną... Ziemia woła.
Jezus Maryja! ratuj!” Tu nie zdoła
Żalowi, ryknie i łbem rznie o ścianę.
Dziw, że się w dwoje jak bania nie spuka. [PB II 1273–1290]

W wypowiedzi Sekury biologizację stosunku do ziemi chyba najlepiej określa
przykład z kamieniem. Choć właściwie nie jest to już „stosunek”, lecz prosta zależność, coś jak odruch bezwarunkowy, któremu ciało podlega nawet po śmierci
człowieka. Uderzenie głową w ścianę także ma charakter instynktowny. Chłop
zachowuje się w tej chwili jak dziki zwierz zamknięty w klatce – rzuca się na kraty.
Podobna sytuacja pojawia się znacznie później, gdy emigranci spotykają Burniaków:
Chrząknę, chcę dalej, wtem ryk... Aż mi skóra
Pocierpła. Z boku stał z kopicą siana
Wóz drabiniasty. Przy wozie Sekura.
Piersi w wóz wparte, twarz w siano schowana,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Ryk z chłopa idzie jak ze zwierza w kniei.
Zaczuł! Sianokos zaczuł – łęgi nasze,
Nadbużne błonia z zapachy kwietnemi,
One to rośne, nieobeszłe pasze,
Nabrane słodkim dechem matki-ziemi... [PB V 305–316]31

Chłop, niby pies, „zaczuł” siano, z jego piersi dobywa się ryk jak ze zwierza, po
czym w odruchu pozbawionym kontroli rzuca się na wóz. Po chwili, jak po podaniu
lekarstwa, objawy somatyczne ustają:
A już wolnieje płacz, już chłop nacicha,
Jeszcze drga chwilę wychudłym tym ciałem,
Za czym podnosi łeb zjeżony, wzdycha

31
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Zachowanie Sekury, a zwłaszcza jego motywacje, przypominają tytułową postać opowiadania
Konopnickiej Głupi Franek, którego tematem jest biologiczna więź chłopa z ziemią rodzimą. Franka „związek z przyrodą” wskazuje A. B r o d z k a w pracy O nowelach Marii Konopnickiej (Warszawa 1958, s. 202).
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I błędnym okiem dokoła powodzi,
Jak ów, co ze snu twardego odchodzi. [PB V 324–328]

Konopnicka ustanawia więc związek z ojcowizną jako obejmujący najważniejsze
sfery doświadczenia. Z jednej strony, ma on wymiar moralny, wręcz religijny, z drugiej zaś – cielesny i biologiczny. Chłop pozbawiony któregoś z tych atrybutów przestaje być nie tylko chłopem, ale człowiekiem w ogóle.
Zarysowaną tu koncepcję można znaleźć w wypowiedziach bohaterów, jak
i narratora eposu. Formułuje ją ksiądz Błahota w swojej modlitwie, powtarza Sekura w jednym z przywoływanych fragmentów. Także sam Balcer niejednokrotnie
sakralizuje i jednocześnie biologizuje więź chłopa z ziemią. Zgoda, jaka panuje w tej
kwestii między trzema mężczyznami, których kompetencje kulturowe są zupełnie
inne, wydaje się podejrzana. Podejrzana szczególnie w kontekście diagnozy Bohdana Górskiego. Według badacza narrator poematu jest jak gramofon, który powtarza cudze pojęcia32. Skoro Balcer, człowiek roztropny i wygadany, nie przedstawia swoich własnych przemyśleń, z pewnością to samo możemy powiedzieć o prostym chłopie Sekurze. Czyje pojęcia powtarzają zatem obaj bohaterowie? Wzorują
się na autorytetach, pod których wpływem znajdowali się jeszcze przed wyjazdem
do Brazylii. W przypadku włościanina najprawdopodobniej chodzi o księdza, dla
Balcera takimi autorytetami mogli zostać także nauczyciel wiejski tudzież redaktor
gazety ludowej. W każdym razie analizowane przypadki jednoznacznie ukazują
kierunek przepływu pojęć i wyobrażeń dotyczących relacji między ludem a ziemią.
Nie pochodziły one od samych chłopów, lecz od inteligencji, wiejskiej albo miejskiej33.
W takiej też formie przenikały do dyskursu publicznego przełomu wieków, kształtując wyobrażenia i oczekiwania wobec ludu zarówno wśród szerokich mas miejskich, jak i elit włościańskich.
W konstrukcji dzieła Konopnickiej, a także w dyskursie publicznym tamtego
czasu, wątek stosunku chłopa do ziemi stawał się kluczowy. W ujęciu Balcera
kwestia przedstawiała się w sposób następujący:
Bo to już wybić musiała godzina
Sądna i one rokowe momenty,
Kiedy w narodzie tynk opadł i glina,
A wyszły na jaw tajne fundamenty.
[. . . . . . . . . . . . . . . . .]
Kto po wierzch ziemi siedzi – nie dziwota;
Łacno jest ze mchów płytkiego wziąć grzyba.
Aleć kto dębem korzenie rozmota
Skróś tej macierzy i czyja sadyba
Samo jej serce – tam twarda robota.
Śmiertelny topór przyłożon jest chyba
Do pnia narodu, do rdzenia i miazgi,
Skoro z nas lecą za morze aż drzazgi!

32
33
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B. G ó r s k i, Dusza ludu w „Panu Balcerze”. Warszawa 1914, s. 35.
Podkreślał to B o ń c z a T o m a s z e w s k i w przywoływanej pracy (s. 106–109). T. C z a p c z y ńs k i („Pan Balcer w Brazylii” jako poemat emigracyjny. Łódź 1957, s. 38) traktuje tę relację jako
immanentną dla ludu.
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[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Ale chłop, w sochę co żywot wydycha,
A ziemię tylko przewraca i skrobie,
Kiedy chce od niej – nie puszcza go, stęka,
Krwawe rozdarcie jest i śmierci męka. [PB I 105–128]

Przywiązanie chłopa do ziemi miało zatem wynikać tyleż z uwarunkowań biologicznych, ile z imperatywu moralnego. Jedno i drugie Konopnicka wprzęgła także do koncepcji narodu przedstawionej w kolejnych pieśniach epopei. Z grupą
pierwszą związana jest sytuacja, gdy garstka powracających do kraju emigrantów
spotyka plemię murzyńskie, do którego przypadkowo trafił chłopczyk z Radzynia.
Chłopi nie są pewni, co począć z malcem. Horodziej skłonny jest go zostawić –
Tymczasem chłopy w radę:
„Toć go przecie
Tak nie ostawim tu, między czarnemi!
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Jakże! – Jeszczy by! – Przecie rodziciele! [PB IV 553–561]

W końcu bierze górę argument religijny Rocha Zatraty i dziecko dołącza do
gromady. W tym fragmencie spontaniczna, instynktowna reakcja ludu („Przecie
rodziciele!”) nie zostaje wyeksponowana, lecz zwraca uwagę jej komponent biologiczny. Głos opinii chłopskiej – bo wspomniana wypowiedź nie została przypisana
nikomu konkretnemu – akcentuje, że nie można zostawić wśród Murzynów, innej
rasy, chłopca rodzonego z „naszej” kobiety. Reakcja gromady byłaby nieco odmienna, gdyby chodziło o dziewczynkę. Wówczas kwestia w ogóle by nie powstała,
dziewczynę trzeba by było zabrać i koniec. Tak dzieje się w porcie, kiedy chłopi
spotykają „dziewczycę lat piętnastu”, sprzedaną przez „tatuńcia”:
Więc iż nie było do utraty chwili,
Tak krzyknę naszym: „Zastąpić od wody!
Nie dać do morza!” Tak zara skoczyli
Młodsi z hultajstwem owym na wyprzody:
Jużci macnęli się tam i pobili...
A ja z Bugajem dalej do gospody:
– Jak? Co?... I prawda!... Ociec ją rodzony
Na rozpust przedał dziś za trzy korony.
Tak my dobyli grosza: „Na tu! Naści,
Judaszu, swoją przeklętą zapłatę!
[. . . . . . . . . . . . . . . . ]
Masz!” Tum go gruchnął w pysk, z onej napaści
Gniewu nie wiedząc sobie rady. „A tę
Dziewczycę bierzem!” [...] [PB V 1073–1087]34

Reakcje chłopów są niemal bezwarunkowe. Poniekąd wymusza je dynamiczna
34
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O wypadkach sprzedaży córek i żon lub o ich porzucaniu przez emigrantów-mężczyzn informuje
jeden z listów opublikowanych przez K u l ę w Listach emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych:
1890–1891 (s. 168 álist J. G ą s i o r o w s k i e g o, z 27 III 1891ñ).
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sytuacja, inna od tej z chłopczykiem z Radzynia. Istotny wpływ na zachowanie
bohaterów ma jednak zwłaszcza różnica między płciami obu ofiar.
Dziewczyca [...]
[...] może lat piętnastu sięgła,
Może nie. Ledwo podnosi gorseta
Pierś [...]. [PB V 1066–1069]

Bez względu na wiek – gdyby dziewczynę dopadła owa „kupa hultajstwa”, zostałaby zgwałcona. Chłopi nie tyle chcą uchronić młodą dziewczynę przed traumatycznym wypadkiem, choć względy czysto ludzkie też pewnie mają znaczenie, ile
nie mogą dopuścić, aby „swoja” kobieta urodziła potomstwo innej rasy. Chodzi im
o zachowanie czystości rasowej. W jej obronie najpierw stają do formalnej wojny
z Murzynami, a później biją podstępnego Niemca.
Wypadki związane z analizowanym wątkiem układają się zresztą w logiczny
łańcuch zdarzeń. Najpierw ma miejsce historia z chłopczykiem, motywacje rasowe
zostają wówczas jedynie zasygnalizowane. Następnie wybucha wojna, w której
chłopi odnoszą zwycięstwo, ale chyba pyrrusowe. Obrazy walki są doprawdy przerażające:
Piekło!... Ryk, wycie, twarze nieprzytomne,
Upiorne, śmiechu szatańskie wybuchy,
Na drzewcu trząsa drabisko ogromne
Ciałeczka strzępy krwawe i pieluchy,
A Maryś (war mnie zalewa, gdy wspomnę,
I ręka teraz jeszcze szuka puhy),
Między Murzynów kupą rozciągnięta,
Twarzą do nieba, martwa leży, zmięta. [PB IV 1801–1808]

Marychna Dudkowa została zamordowana, a wcześniej zbiorowo zgwałcona,
ofiarami wojny padły także niewinne dzieci. Po takich doświadczeniach, nie chcąc
dopuścić do ich powtórzenia, gromada od razu pomaga dziewczynie sprzedanej
przez ojca. Uprzedza również wypadki w porcie, wówczas expressis verbis określa
też przyczyny swojej czujności:
[...] Tego jeszcze trzeba,
Żeby do naszej zarobnej krwawicy,
[. . . . . . . . . . . . . . . . .]
Niewiasty nasze im szły do łożnicy!
Już by nad nami nie było też nieba
Ani tej Bożej nad ziemią prawicy,
Żeby my... tutaj... po Szwabach... bękarty... [PB V 1948–1954]

Sytuacja, w której jedna z członkiń wspólnoty jest w ciąży, a ojciec dziecka to
ktoś spoza grupy, pozostaje niewyobrażalna. Również niewypowiadalna, jak dowodzi ostatni wers cytowanego fragmentu złożony z osobnych jednostek niepowiązanych orzeczeniem35. Kwestia małżeństw, czy w ogóle związków mieszanych była

35
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W opowiadaniu M. K o n o p n i c k i e j W starym młynie, Balcer Warawąs przeżywa traumę z powodu odejścia córki, jedynaczki, z czeladnikiem-Niemcem. Były szlachcic czynszowy z łomżyńskie-
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dla Konopnickiej istotna, choć w Panu Balcerze pisarka poruszała ją tylko aluzyjnie.
W istocie chodziło zaś o tradycję i kulturę, w której będzie wychowywane potomstwo
takiej pary. Dygasiński nie miał co do tego złudzeń. Rozważał problem w kontekście
ogólniejszym, lecz jego obserwacja stosuje się także do analizowanej kwestii:
Polska w Brazylii od razu znika.
[...]
[...] cała jego [tj. chłopa] polskość zasadza się na tym, że ma w fizjognomii pewien typ odrębny,
w postępowaniu odrębny obyczaj, że mówi po polsku i jest katolikiem. Ale obyczaju przestrzegać nie
może i musi się do innego stosować, a ze samym polskim językiem rady sobie nie da [...]36.

W tym wszystkim kobiety pozostają bierne. Nie zdają sobie sprawy ani z zagrożenia, jakie na nie czyha, ani z najistotniejszych powodów, dla których mężczyźni
stają w ich obronie. Tak reagują na zaloty Murzynów:
I z dziewcząt naszych chcieliby [Murzyni] mieć zyski!
Nuż mrugać, nuż te lśniące szczerzyć zęby...
Małpy!... Aż jeden zuczył się: „Daj gęby!”
A te kozice w śmiech. [...] [PB IV 1606–1609]

Według poetki naród jest wspólnotą ludzi o tych samych instynktach, o tej
samej konstrukcji biologicznej, która bierze się z lat funkcjonowania w jednakowych
warunkach przyrodniczych i z zachowania, jakkolwiek by to dziś brzmiało, czystości rasowej37. W myśli Konopnickiej nie mniej istotny pozostaje wszakże aspekt
etyczny bycia w narodzie, narodzie polskim. Od pierwszych wersów epopei ten
wątek jest niejako uosabiany przez Horodzieja38. Staje on na straży wartości klu-

36

37

38
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go nie umie racjonalnie wytłumaczyć sobie postępowania córki, więc przypisuje jej decyzję czarom,
magii, którą posłużył się diabelski Hans. W Panu Balcerze Niemców również pomawia się o czary
(zob. PB II 1333–1336, 1345). Jeśli zaś chodzi o małżeństwa mieszane wśród emigrantów w Brazylii, wspomina o nich list K. M o n a t o w s k i e g o z r. 1890 (w zb.: Listy emigrantów z Brazylii
i Stanów Zjednoczonych: 1890–1891, s. 195 ázachowano pisownię oryginalnąñ): „Jeszcze uwiadomiom, że siostra ożeniła się z jednem wdowcem italijonem [tj. Włochem – G. M.], jej teroz jest dobże,
to ten italijon jest stary kolenista, ma wsytkiego dosyć”.
D y g a s i ń s k i, op. cit., s. 146, 147. Nowelę M. K o n o p n i c k i e j Marianna w Brazylii można
czytać jako polemikę z takim stanowiskiem. Pisarka wyposażyła tytułową bohaterkę w prawdziwy,
organiczny pancerz rodzimego obyczaju tudzież deficytów edukacyjnych, przez który nic, co obce,
przebić się nie może. Według M. P ł a c h e c k i e g o – który, komentując Placówkę B. Prusa w czasie dyskusji na konferencji Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Badań Literackich
PAN (Warszawa, 12–14 XII 2012), określił to bardziej dosadnie – podobną strategię przyjął Prus
w swej powieści. M. Konopnicka analizowała bezpośrednio kwestię asymilacji w opowiadaniu
Niemczaki. Dominuje w nim pojmowanie tożsamości narodowej jako dziedzictwa krwi, a dopiero
później jako wpływu kultury.
W y s ł o u c h (op. cit., s. 36) twierdził: „»Polskość« to nie akt woli, to fakt przyrodniczo-socjologiczny”. Pojmowanie narodowości, a także społeczeństwa, w kategoriach biologicznych było wówczas
popularne, inspiracje znajdowano w pismach Darwina. Na temat darwinizmu społecznego zob.
G. K r z y w i e c, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905). Warszawa
2009, s. 83–86 (tu również odniesienia bibliograficzne); autor analizuje darwinizm społeczny
zwłaszcza jako element ideologii nacjonalistycznej (s. 70–71, 76–77, 94–99).
W ostatnich interpretacjach Pana Balcera rola starca wydaje mi się nieco bagatelizowana. Mam
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czowych – zdaniem jego i samej autorki – dla przetrwania wspólnoty polskiej.
Wprowadza rygor moralny i z uporem o nim przypomina, np.:
A cóż to? Myślisz, żeś ziemi się puścił,
Gdzie się wkorzenił Bóg, to ci do złego
Już wolna droga? [...] [PB I 737–739]

– albo:
„Dość! Dość mi tego błazeństwa! – zawoła. –
Coż to? Na jarmark przyszłeś z masła faską?
W karczmie ci grają?... Czy radość masz zgoła?
To zamiast wzdychać, za Bożą to łaską,
Choć w sercu swoim, gdy nie ma kościoła
(a szła niedziela właśnie), w ten dzień święty,
Będziesz tu hukał i hopki bił w pięty?... [PB II 914–920]

Dla ładu moralnego, który wprowadza Horodziej, podstawą jest religia katolicka. Jednak nie w wydaniu dogmatycznym, nie do końca zgodna z naukami kościoła instytucjonalnego. To raczej religia, w szerokim sensie słowa, humanistyczna,
bliska doświadczeniu człowieka, w tym przypadku włościanina39. Ma ona przede
wszystkim charakter rytualny, wprowadza w chłopskie życie porządek i pewien
zestaw wartości. Przykład takiej funkcji stanowi chrzest dziecka chłopskiego na
okręcie, dokonany przez Horodzieja w sytuacji, gdy nie było księdza, jak również
przypomnienie o niedzielnym rytuale kościelnym. Z kolei przeciw dogmatom rzymskim starzec występuje najwyraźniej w scenie rozważań nad pogrzebem samobójcy
Przytuły. Jeden z chłopów proponuje postąpić zgodnie z tradycją:
[...] „Samobój! Toć u nas tam taki
Nie na cmentarzu leży... gdzieś za murem...
Kamień mu... Kupę chrustu dla poznaki...” [PB III 858–860]

Horodziej jest zdecydowanie temu przeciwny:
„Ty co?... Adwokat? Ksiądz?... Patrzcie go, jaki
Spowiednik! Będzie tu człeka spowiadał,
Co się z nim Ojciec Niebieski już zgadał!
Dalej! Bierz duchem, kto topór, kto struga?
Nie będzie tego mówiono, że leży
Chłop z Obrytego, Podlasiak znad Buga,
Jak zakopane bydlę, na rubieży!” [PB III 862–868]40
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na myśli studia E. P a c z o s k i e j (Polska narracja migracyjna na nowy wiek. „Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej. W zb.: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red.
H. G o s k. Kraków 2012) i T. B u d r e w i c z a (Z chłopa Piast. áO „Panu Balcerze w Brazylii”ñ.
W: Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Kraków 2000).
Na temat własnej religijności M. K o n o p n i c k a pisała w drugim liście do A. Wodzińskiego (Dwa
listy Konopnickiej. „Kurier Warszawski” 1911, nr 1, s. 4). Fragmenty tej wypowiedzi są często
przytaczane przez badaczy. Zob. np. A. B r o d z k a, Maria Konopnicka. Warszawa 1975, s. 28–32.
– L. P i ą t k o w s k a - M a g n o n e, Maria Konopnicka w świetle i cieniu krytyki katolickiej. W zb.:
Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red.
E. I h n a t o w i c z, E. P a c z o s k a. Warszawa 2006, s. 117.
Zob. też Rocha Zatraty analizę polityki Watykanu wobec Rosji i jej stosunku do katolików na zie-
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W związku z etyką chrześcijańską pozostaje kolejny element definicji narodu
proponowanej przez Konopnicką na kartach Pana Balcera. Wraz z rozwojem zdarzeń
fabularnych motyw ofiary oraz łączące się z nią cierpienie urastają do rangi czynnika cementującego wspólnotę41. Pierwszy raz emigranci przekonują się o tym, gdy
– w czasie ich oczekiwania na przyjazd urzędników komisji kolonizacyjnej – w „emigranckim domu” roznosi się żółta febra. Jej żniwo Balcer komentuje tymi słowy:
Ci, co zostali [tj. przeżyli – G. M.], trzymali się ściśle
Razem dla większej pewności i mocy.
Tak tratwy luzem płynące po Wiśle
Związuje retman na wicher i w nocy.
Lud się sprostował, drzemiący obwiśle;
Tak go naciągła śmierć, jak rzemień w procy,
I duch wyświetniał z tej klęski i burzy,
Jak błyskawica, pogodę co wróży. [PB II 1649–1656]

Wprawdzie wkrótce potem chłopi udali się w końcu do przydzielonych im osad,
jednak wbrew nadziei „pogoda” nie trwała zbyt długo. Działki okazały się bowiem
zalesione, a karczunek przerósł możliwości osadników42. Emigranci postanowili
wracać do domu. Wędrówka w kierunku wybrzeży pochłonęła kolejne ofiary, w tym
również Horodzieja. Śmierć przewodnika moralnego nie wpłynęła jednak negatywnie na ducha wspólnoty. Wręcz przeciwnie, dodała chłopom siły. Oto scena, gdy
konający Horodziej kieruje do nich ostatnie swoje słowa:
„Niechże was Chrystus prowadzi obrońca,
A ja już tego nie przebrnę Jordanu...
[. . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Dość ze mnie!” Zamilkł. Nagle przez niebiosy
Szeroko spojrzał, sprostował postawę:
„Dzwony! – zakrzyknął. – Dzwony z Jasnej Góry!
Biją!... Na Alleluja biją w chmury!”
Więc się rzucili ludzie na kolana,
Jak w podniesienie... Słuchamy tej ciszy...
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
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miach polskich (PB V 798–808). Kwestie te poruszała M. K o n o p n i c k a w listach do stryja (Listy
do Ignacego Wasiłowskiego. Oprac. J. N o w a k. Warszawa 2005, s. 388–389, 443).
Na temat tych dwu kategorii zob. G ó r s k i, op. cit., s. 20. – C z a p c z y ń s k i, op. cit., s. 49. Odgrywają one ważną rolę także w tomie wierszy M. K o n o p n i c k i e j Ludziom i chwilom, opublikowanym we Lwowie w 1904 roku. Problematyka tego zbioru pozostaje w ścisłym związku z zagadnieniami dyskutowanymi w niniejszym szkicu, Pan Balcer w Brazylii stanowi wszakże syntezę
kwestii, które pojawiają się osobno, lub w lirycznym skrócie, w pojedynczych utworach. Chcąc
zachować czytelność wywodu i uniknąć obciążania tekstu kolejnymi przypisami i dygresjami,
poprzestaję na samym odnotowaniu zbieżności, która skądinąd warta jest odrębnego potraktowania.
Według jednego z emigrantów część chłopów była po prostu zbyt leniwa, by przygotować sobie pole,
poza tym jechali do Brazylii przekonani, że zastaną już wszystko gotowe. Również w tym kontekście
Dygasiński pisał o braku chłopskiej inicjatywy i przedsiębiorczości. Zob. Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych: 1890–1891, s. 168. – D y g a s i ń s k i, op. cit., s. 114, 146.
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Każdy by przysiągł z nas, że dzwony słyszy.
[. . . . . . . . . . . . . . . . .]
Ni łzy, ni głosu, a tylko w nas była
Moc zachwycenia aż w niebo – i siła! [PB IV 1124–1144]

Każda kolejna śmierć członka wspólnoty powiększa kapitał symboliczny, którym dysponuje grupa. Pod przewodnictwem Balcera zamienia ona ów kapitał
w potencjał integracyjny. Analogiczne skutki dla jedności gromady niesie także
udział w rozmaitych walkach i potyczkach, szczególnie w wojnie z Murzynami.
Świadczy ona o zdolnościach mobilizacyjnych i upowszechnieniu się wartości,
którymi kieruje się wspólnota. W danym przypadku chodzi o czystość rasową.
Jednakże bohaterom dzieła Konopnickiej wytworzenie zestawu imponderabiliów
nie powiodłoby się bez uprzedniej działalności Horodzieja. Poza funkcją strażnika
tradycji i obrońcy moralności odgrywa on w strukturze utworu jeszcze inną, ważniejszą rolę. Buduje horyzont oczekiwań i perspektyw wykraczający poza działania
doraźne. Poszczególne zdarzenia wpisuje w szerszy plan o charakterze teleologicznym. Np.:
Oj, źle, oj, źle to będzie z nami społu,
Kiedy wy takie dajecie naczęcie
Tej naszej drodze! [...] [PB I 729–731]

Dopiero mając świadomość uczestnictwa w większym przedsięwzięciu, w realizacji planu prowadzącego do jakiegoś celu, chłopi mogli zaangażować się w takie
działania, jak wojna z Murzynami i zinterioryzować wartości wpajane im przez
Horodzieja, a potem Balcera.
Z biegiem zdarzeń chłopi coraz wyraźniej przeczuwali cele owego planu. Świadczy o tym rozmowa Kosa i Bugaja. Obu zależy na tym, aby doświadczenia ich podróży i tułaczki nie uległy zapomnieniu. Każdy z nich skłania się ku innej strategii
instytucjonalizacji pamięci. Pierwszy z chłopów radzi:
[...] by na onym głazie,
Cośmy nim zamkli starego [tj. Horodzieja] we wnękę,
Wyrznął kto dłutkiem wyraz przy wyrazie,
Całe tułactwo nasze, całą mękę... [PB VI 329–332]

Drugi z rozmówców waha się:
A czy to jeno, co ryte w kamieniu,
Przez wieki wieków w pamięci ostawa?
Siądź ty z dzieciami na chaty podcieniu,
[. . . . . . . . . . . . . . . .]
I rozpowiadaj tę powieść żałosną,
To one synom powtórzą, jak wzrosną. [PB VI 338–344]

W utworze oddziałuje zwłaszcza druga z metod przekazywania pamięci. Sankcjonuje ją zresztą narrator samą praktyką opowiadania43. Polega ona na wspomi-
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Także M. K o n o p n i c k a podpisałaby się pod rozwiązaniem proponowanym przez Bugaja. W liście
do córki, Zofii, z 31 V 1899 (w: Listy do synów i córek. Oprac. L. M a g n o n e. Warszawa 2010,
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naniu zmarłych towarzyszy wędrówki. Przy czym Balcer pamięta nie tylko członków
gromady odgrywających znaczniejszą rolę w jej życiu. Przypomina także o ludziach
anonimowych, których imiona i nazwiska pojawiły się jedynie w ciągach wyliczeń
wśród innych, ważniejszych. Według Balcera każdemu chłopu-wygnańcowi należy
się pamięć, a obowiązek pamiętania spada na barki tych, którym udało się powrócić. Każdy z nich może i powinien „siąść [...] z dzieciami na chaty podcieniu [...]
i rozpowiadać”. Swoje poglądy na te kwestie Balcer ogłasza w inwokacji do pieśni IV
epopei:
Dotąd ja widzę ordynek nasz cały:
Młódź bystra poprzód, za nią Roch Zatrata
Tuż Kuba, Ziąba Wawrzon, dwa Koźbiały,
Pietr Bandys, Bugaj, Kacper zwan Harmata,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Za Horodziejem Szczęśniak, Lis, Sekura.
I ciebie widzę, Marychno Dudkowa,
[...] I ciebie, Dudku, i ciebie, Marcinie
Srokaczu! [...]
[. . . . . . .]
O, kto by mi dał, iżbym tę gromadę
Mógł wymalować ku ludzkiej pamięci!
[. . . . . . . . . . ]
[...] Tu więc ja kładę
Rękę w te ślady, w te krwawe pieczęci,
Iżby nabrała koloru tej męki,
Choć wiem, że nigdy nie zmyję już ręki.
[. . . . . . . . . . . ]
[...] i widać tłum mnogi
Mar, z których każda wspomninania żąda
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Wołają: „Ty nasz zbawca! Ty obrońca!
Ty imię nasze zachowasz na ziemi, [PB IV 17–68]

Oba analizowane mechanizmy integracji grupy – teleologia i pamięć – nie sprowadzają się po prostu do podtrzymywania spoistości emigracyjnej gromady. Konopnicka za pośrednictwem Balcera nadała im donioślejszą funkcję. Mają one na
celu metamorfozę rozbitego i nieświadomego ludu w naród44. Katalizatorem prze-
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s. 520) omawiała właśnie taki rodzaj transmisji pamięci i upowszechniania historii. Warto przypomnieć, że w zaborze rosyjskim jedynie ten nieformalny modus memorandi był legalny, co nie znaczy – akceptowany przez władze. W analizowanym kontekście szczególnie interesująca staje się
uwaga M ę d r z e c k i e g o (op. cit., s. 87–88, 99), że w pierwszych pokoleniach elit wiejskich inicjacja patriotyczna odbywała się za pośrednictwem opowieści któregoś z członków rodziny. W domach inteligenckich, i ta różnica jest niebagatelna, równie ważnym medium były teksty literatury
pięknej.
Zob. G ó r s k i, op. cit., s. 20, 77. – C z a p c z y ń s k i, op. cit., s. 34–35.
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miany jest cierpienie i udział w walce o imponderabilia. Poetka dokonała tym samym
wpisania ludu w heroiczną historię Polski, do tej pory będącą udziałem jedynie elit
społeczno-kulturowych.
W Panu Balcerze lud mógł stać się narodem dzięki sui generis transgresji spełnianej za sprawą emigracji. Narrator podkreśla to w zakończeniu utworu (zob. PB
VI 809–816, 833–848). Jednak aby doświadczenie fundacyjne przyniosło spodziewany rezultat, musi zostać upowszechnione. Nad mediami pamięci zastanawiają
się więc nawet szeregowi bohaterowie eposu – Kos i Bugaj. Także Balcer dorzuca
tu swoje trzy grosze. Przy czym jego uwagi (tak jak np. w cytowanej inwokacji do
pieśni IV) mają charakter metatekstowy. Dotyczą roli literatury w procesie konstruowania i rozpowszechniania zrębów pamięci kulturowej i znać na nich stempel
autorski Konopnickiej:
Jać tylko oto przygrywam piosenkę,
Za wyprzednika jestem i za posła...
Zaś przyjdą, którzy mają lekszą rękę
Niż moja, co jest twardego rzemiosła;
Ci śpiewać będą pracę tę i mękę,
I będzie światem ogromna pieśń rosła,
Z której ten naród polny, te prostaki,
Wylecą w słońce jako krwawe ptaki.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Tak nad swą niskość i nad chatnie dymy
Naród ten polny wyrośnie w olbrzymy!
Tak stanie na swej podniesieniu wiary
I mogił swoich, i swojej prostoty,
A męka jego tak przyda mu miary, [PB III 665–683]

W Panu Balcerze Konopnicka dążyła do tego, aby przekuć emigrację brazylijską
ludu w mit fundacyjny tej grupy jako pełnoprawnych członków lub wręcz awangardy narodu45. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pisarka uważała się tylko
za „wyprzednika i posła”, czy za kogoś z „lekszą ręką”. Niemniej Pan Balcer w Brazylii posiadał dyspozycje, aby spełniać funkcje tekstu założycielskiego. Przedstawiona w nim opowieść była wystarczająco udramatyzowana, aksjologicznie jednoznaczna, a przy tym bliska, chociaż potencjalnie, wyobrażeniom i doświadczeniom
samych chłopów46. Także forma zapisu nie pozostawała bez znaczenia. Konopnic45
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Analizując tę problematykę, nawiązuję do koncepcji J. A s s m a n n a przedstawionej w pracy
Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych
(Red. R. T r a b a. Przeł. A. K r y c z y ń s k a - P h a m. Warszawa 2008). O tekstach fundacyjnych
zob. ibidem, s. 67, 117, 216, 284, 306–307. Parę uwag na ten temat zawierają listy M. K o n o pn i c k i e j (Listy do Ignacego Wasiłowskiego, s. 129, 428; Korespondencja z Teofilem Lenartowiczem
z lat 1883–1893. Oprac. J. N o w a k o w s k i. W: Korespondencja. T. 1. Wrocław 1971, s. 97–98,
99).
To ostatnie za sprawą jednego ze źródeł, z których Konopnicka czerpała wiadomości na temat
emigracji brazylijskiej: listu niejakiego J. Balcerzaka, „robotnika z Koła, który te losy ciężkie przeszedł i przez Zurych wracał” – zob. M. K o n o p n i c k a, list do dzieci, z 4 XII 1891. W: Listy do
synów i córek, s. 203, zob. też s. 179–180. Ponadto zob. K o n o p n i c k a: Listy do Ignacego Wasi-
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ka twierdziła: „Poezja nasza, dopóty prawdziwie narodową nie będzie, dopóki obok
Pana Tadeusza, który jest epopeją szlachecką, nie stanie epopeja chłopska”47.
Według poetki właśnie ten gatunek epiki – a nie nowoczesna powieść, o czym przekonywała historia z powieści Dygasińskiego Na złamanie karku – winien podołać
zadaniu unarodowienia chłopów stawianemu przez inteligentów literaturze. Pan
Balcer miał zatem spełniać funkcję instrukcji, pokazywać, że przemiana z ludu
w naród jest możliwa, dostarczać atrakcyjnych wyznaczników nowej, narodowej,
identyfikacji. Adresatem projektu Konopnickiej były nowe elity wiejskie, które,
z jednej strony, aspirowały do kultury inteligenckiej, z drugiej zaś – pozostawały
zakorzenione w kulturze chłopskiej. Przedstawiciele tej grupy względnie łatwo mogli zrealizować przykazanie zawarte w Panu Balcerze: „siąść [...] na chaty podcieniu
[...] i rozpowiadać” historię emigrantów. Natomiast w dalszej perspektywie księgi
tej chłopskiej epopei miały zawędrować prosto pod strzechy, stać się zrębem nowego kanonu narodowego. Temu ostatniemu Konopnicka przypisywała funkcje
zasadnicze, zwłaszcza w politycznym kontekście rewolucji 1905 roku. Pancerz
obyczaju, który chronił Mariannę w czasie jej brazylijskiego epizodu, powinien
bowiem zamienić się w świadomie przeżywane uczestnictwo w historii i kulturze
narodowej. Dzięki temu chłop polskojęzyczny miał zostać chłopem-Polakiem, a nie
robotnikiem miejskim lub, co gorsza, członkiem partii. Ową metamorfozę gwarantowało oddziaływanie kanonu.
Stanisław Brzozowski w otwarciu Legendy Młodej Polski notował z właściwą
sobie błyskotliwością i aforystyczną przesadą: „hałaśliwa uwaga oznacza najczęściej
zanik jakiejś funkcji, niezdolność całkowitą do wypełniania czynności i prac, o których się mówi”48. A jeśli ten paradoks odnieść do kwestii ludowej w dyskursie
publicznym przełomu wieków? Konopnicka rozpoznała ową „hałaśliwą uwagę” jako
wysyp prac dotyczących zagadnienia „duszy ludu”49. Jak wspomniałem, zainteresowanie sprawami ludu wzmagało się od połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku.
Sięgnęło zaś apogeum na przełomie i w pierwszych dekadach nowego stulecia –
gwoli przypomnienia wymienię tylko Chłopów Władysława Stanisława Reymonta,
publikowanych od 1902 roku. Dlaczego akurat wtedy? I co to zainteresowanie
w rzeczywistości oznaczało?
Popularne tłumaczenie odwołujące się do „chłopomanii” niczego nie wyjaśnia.
Ta inteligencka moda w istocie stanowiła konsekwencję pewnych procesów społeczno-kulturowych. Z perspektywy elit pomagała walczyć z objawami kryzysu
związanego ze specyfiką fin de siècle’u50. Jednakże w tym czasie nie tylko miasto
było areną poważnych zmian kulturowych. Koniec wieku również na wsi polskiej
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łowskiego, s. 296; Korespondencja ze Stanisławem Krzemińskim z lat 1878–1910. Oprac. K. G ó rs k i. W: Korespondencja, t. 1, s. 42; Korespondencja z redaktorami, wydawcami, drukarzami
krakowskimi i lwowskimi z lat 1887–1909. Oprac. S. B u r k o t. W: Korespondencja, t. 3 (1973),
s. 141 (list do M. Pawlikowskiego). List Balcerzaka do Konopnickiej przedrukowała M. S z y p o ws k a (Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa 1965, s. 399–401).
M. K o n o p n i c k a, [wypowiedź bez tytułu]. „Głos” [1886]: Prospekt, s. 4.
S. B r z o z o w s k i, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910, s. 3.
Reprint: Kraków–Wrocław 1983.
K o n o p n i c k a, Nasz lud, s. 543–544.
Na temat wpływu owego kryzysu na przedstawicieli pokolenia lat sześćdziesiątych XIX w. i na
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pozostawał pod znakiem kryzysu norm. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych tempa i rozmachu nabrały migracje zarobkowe chłopów i chłopek związane
z dynamiczną industrializacją. Zmiany w kulturze wsi zostały spowodowane zwłaszcza przez wyjazdy sezonowe młodzieży51. Z pobytu w Prusach czy miastach przemysłowych Królestwa przywoziła ona bowiem elementy tamtejszych kultur. Na wsi
pojawiały się więc ubrania miejskie oraz pierwsze jaskółki „ludowej kultury młodzieżowej”. Tradycyjne obrzędy wzbudzały coraz mniejsze zainteresowanie wśród
młodych mieszkańców wsi. W wyniku reform gospodarczych zmianie uległ również
istotny element socjalizacji dzieci wiejskich – pasionka, czyli wypas bydła. Nie
mogła się ona już odbywać na jednym wspólnym pastwisku, nie mogły w niej razem
uczestniczyć wszystkie dzieci ze wsi, a to sprzyjało rozwojowi postaw indywidualistycznych.
Zmiany w wymienionych aspektach codziennego funkcjonowania prowadziły
do konfliktów w społecznościach wiejskich. Dotychczasowe autorytety, oparte na
starszeństwie, na posiadanej ziemi lub na zanurzeniu w tradycji, nie akceptowały norm przyjmowanych przez migrantów powracających z zarobków. Pod koniec
XIX wieku ludowe elity konserwatywne popadły w konflikt także z inną wywrotową
grupą. Do głosu zaczęły dochodzić wtedy nowe elity wiejskie: ludzie, którzy dzięki
wynajętemu nauczycielowi, księdzu, czasem z inicjatywy dworu (a w Galicji – szkoły wiejskiej) liznęli podstaw czytania i pisania, by następnie poprzez samodzielną
wytrwałą naukę uzyskać wcale niezłe wykształcenie. Propagowany przez nich model cywilizacyjnego podniesienia wsi za sprawą edukacji napotykał jeszcze w latach
po Wielkiej Wojnie sprzeciw włościan przywiązanych do tradycji ludowych. Do
konfliktu na linii młodzież – autorytety – nowe elity dołączał się kolejny czynnik
w osobach inteligentów wiejskich: księdza i nauczyciela. Im bliżej wieku XX, a następnie pierwszej wojny światowej, tym wyraźniej interesy tej ostatniej grupy różnicowały się i zarazem oddalały się od potrzeb wsi. Wejście do gry nowoczesnych
partii politycznych stworzyło kolejne podziały, które boleśnie dały o sobie znać
około 1905 roku.
Polska wieś przełomu wieków z pewnością nie była tą „zaciszną i spokojną”,
którą inteligenci, wychowani na tekstach Adama Mickiewicza, Wincentego Pola czy
Władysława Syrokomli, pamiętali, lub zdawało im się, że pamiętają, z lat swojego
dzieciństwa bądź młodości. Czy znajdowali tam impulsy potrzebne, by przezwyciężyć katzenjammer nowoczesności? Być może, ale musieli przy tym zużywać mnóstwo
energii na utrzymywanie w sobie wyidealizowanego obrazu stosunków wiejskich.
Temu celowi służyło piśmiennictwo. Dzięki literaturze tudzież publicystyce intelektualiści „wynajdywali tradycje” ludowe, zwłaszcza tę narodową52. Patriotyzmu, tak
jak abecadła, postanowiono chłopów nauczyć. Cel okazał się jednakże trudny do
zrealizowania. Na przeszkodzie stanęła ogromna nieufność włościan do pomysłów
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rozwój nowoczesnych partii politycznych, zwłaszcza nacjonalistycznej, pisał K r z y w i e c (op. cit.,
s. 121–167).
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2015-06-10 11:45:14

48

Rozprawy i Artykuły

„surdutowców”. Następny problem stanowiła konieczność wypracowania pojęć
bliskich doświadczeniu codziennemu ludu, które jednocześnie wprowadziłyby obcą
mu ideę narodową.
Wyobrażenie o wspomnianej nieufności daje anegdota przytoczona przez Józefa Siemiradzkiego w związku z emigracją chłopów galicyjskich do Brazylii:
c.k. konsul generalny w Hamburgu, Stephani, jest tego zdania, iż gdyby bilety przejazdu do Ameryki
sprzedawano, tak jak się to dzieje we Francji, jawnie, w kasach kolejowych [a nie za pośrednictwem
agentów], emigracja spadłaby co najmniej o połowę [...]53.

Problem ten kapitalnie przedstawił Dygasiński w powieści Na złamanie karku.
Chłopi najpierw dyskredytują kazanie księdza przestrzegające przed emigracją:
„Jegomość – mówili – umyślnie tak mówi, bo jak ludzie wyjadą do Bryzolii, to nie
będzie kto miał chodzić do kościoła”. Perswazja dworu ostatecznie przekonuje
nieprzekonanych: „Skoro tylko dwór odradza, to już trzeba robić przeciwnie [...]”
– stwierdza jeden z bohaterów54. Chłopi przyjmowali tradycyjnie, że władze, a tym
samym inteligencja, chcą ich oszukać. Bardziej ufali agentom, którzy obiecywali
im złote, brazylijskie, góry. Według konsula gdyby to samo robił rząd, liczba wyjeżdżających spadłaby drastycznie.
Drugą z wymienionych wcześniej trudności unarodowiania widać wyraźnie, gdy
tekst Pana Balcera zestawi się z korespondencją samych chłopów-emigrantów
i rozpatrzy się pod kątem ich stosunku do ziemi. W listach opublikowanych przez
Witolda Kulę ziemia stanowi źródło utrzymania, nie przymierzając takie jak fach
rzemieślnika. O obu formach zarobkowania chłopi piszą w ten sam sposób, ich
stosunek do ziemi jest czysto pragmatyczny. Dla przykładu, fragment listu Kajetana Nowaka do rodziny:
Dostałem kolonije sto dwadzieścia pięć morgi laszu, drzewa rozmaitego [...] i to wszystko rąbie sie,
schnie i wypala się i w tem miejsczu sadzi się co tylko jest na świecie i nie trzeba ani orać, ani bronować,
tilko graczo, tak jak kartofli sadzą u was, tak tu zboże i kobieta moze pozasiewać kapuste, tabake. [...]
[...] Zebym był chocós wzioł nasienie z warzywa szablaku, bubru, ogorków, a to wszystko musze
kupić [...]. Do roboty chodze skarbowej [tj. opłacanej przez rząd Brazylii – G. M.], do drogi nowej robić,
zapłate biore co miesiąc [...]. A sestwo á= szewstwoñ dochapkami robie, obuwie tu drogie są55.

Żaden z autorów listów pomieszczonych w przywoływanym tomie nie tęskni za
rodzimym krajobrazem, nie narzeka na obcość brazylijskiej fauny i flory. Chłopi
raczej notują różnice między miejscem nowym a starym i, niekiedy zdumieni, powiadamiają o nich najbliższych. Odmienności nie dotyczą immanentnych, metafizycznych cech danego miejsca, ale związanych z nim cech zewnętrznych, materialnych tudzież rytuałów. Ponadto – o ile emigranci dosyć precyzyjnie wskazują
miejsce swojego aktualnego pobytu (Brazylia), o tyle przestrzeń, którą opuścili,
przyjmuje w ich relacjach nazwy rozmaite. Jedni piszą o „Europie”, drudzy o „Pol-
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sce”, inni zastępują termin geograficzny określeniem związanym z osobami bliskimi, np.: „co słychać u...”, po czym pojawia się zaimek „was” lub ciąg imion i nazwisk
bliskich lub przyjaciół. Przy tym „u was” nie zawsze stanowi synonim „w Europie”
bądź „w Polsce”, a „u nas” nie równa się „w Brazylii”. W cytowanym liście Kajetan
Nowak pisze najpierw: „tak jak kartofli sadzą u was, tak tu zboże [...]”. „U was”
zostaje przeciwstawione okolicznikowi „tu”; gdzie w tej dychotomii usytuować „nas”?
Kilka zdań dalej autor listu powiada z kolei: „dziennie przychodzi jeden milijon rais
i fentymow pietnaście [tj. zapłaty – G. M.] to w naszej Europie osim złotych”56.
Europa okazuje się więc „nasza”, do tego obowiązuje w niej waluta „złoty”. W końcu dowiadujemy się, że „Ksiąc portugalski msze odprawia po łaczinie tak jak
i w Polscy [...]”57.
Wymienność pojęć geograficznych i swoboda w lokalizowaniu własnego „ja”
w ich granicach sugeruje, że pod koniec XIX stulecia autoidentyfikacja chłopska
miała charakter sytuacyjny. Przybierała formy rozmaite w zależności od aktualnych
okoliczności, w jakich znalazł się włościanin. Zbiór listów wydanych przez Witolda
Kulę zawiera pisma osób, które nie tylko zdecydowały się opuścić rodzinną wieś,
lecz z powodzeniem zaaklimatyzowały się w zupełnie nowym otoczeniu, stanowiły
więc niejako awangardę. W listach ludzi, którym się nie udało, którzy na emigracji
cierpieli biedę lub chcieli powrócić do kraju, tęsknota za rodzinną okolicą tudzież
„naszą Europą” mogłaby okazać się doświadczeniem fundacyjnym. Bądź co bądź,
punkt odniesienia dla aktualnych przeżyć stanowiły te związane z miejscem urodzin
i pierwszych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat życia. Tę cechę wyobraźni ludowej
Konopnicka zdecydowała się wykorzystać w Panu Balcerze. Na jej podstawie – czyli, jak sądziła, w zgodzie z pojęciami, którymi posługiwali się sami chłopi – stworzyła kompleksowy program unarodowienia wsi. Pokazała w nim trudną drogę
przemian, zwieńczoną wszak moralnym odnowieniem.
Czy był to program atrakcyjny dla samych chłopów? Jeśli umieścić go w szerszym kontekście pism Konopnickiej poświęconych kwestii emancypacji narodowej
ludu – chyba tak. Przeglądając listę uroczystości rocznicowych organizowanych
przez środowiska wiejskie na przełomie wieków da się zauważyć, że spośród żyjących
najczęściej fetowano właśnie Konopnicką58. Natomiast z pewnością można mówić
o atrakcyjności dla ówczesnej inteligencji zarysowanego przez pisarkę modelu
edukacji narodowej chłopów. Aktualizował on bowiem idylliczny obraz stosunków
wiejskich istniejący w kulturze polskiej, zwłaszcza od czasów romantyzmu, uzupełniając go o doświadczenia bieżące: emigrację, rewolucję, kwestię społeczną,
dając złudzenie bezpośredniego przystawania do rzeczywistości. Tym samym zapewniał poczucie ciągłości kulturowej z epokami minionymi, szczególnie zaś ze
wspomnianym okresem pierwszej połowy XIX wieku. Była to zaleta niebagatelna,
jeśli weźmiemy pod uwagę głębokie przeżycie zerwania kulturowego widoczne w piśmiennictwie drugiej połowy wieku XIX i początków XX59.
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Warto na koniec zadać jeszcze jedno pytanie i, jak bywa z takimi pytaniami,
zostawić je bez zadowalającej odpowiedzi. Mianowicie: dlaczego u schyłku wieku
XIX w dyskursie publicznym unarodowienie ludu stało się wątkiem tak eksploatowanym, znacznie przerastając pod tym względem analogiczny problem w odniesieniu do mieszczaństwa, a zwłaszcza drobnomieszczaństwa? Dysproporcję ową
można zapewne tłumaczyć tym, że demoralizujące konsekwencje rozwoju kapitalizmu, zarówno w skali jednostkowej, jak i makrospołecznej, dotyczyły przede
wszystkim mieszkańców miast. Natomiast lud miał jakoby pozostać moralnie
nietknięty i stanowić zdrową podstawę narodu. Trzeba jednakże zwrócić uwagę
także na inny, pomijany aspekt tego ekonomicznego wyjaśnienia. W odniesieniu
do guberni Królestwa pisał o nim Józef Siemiradzki:
Umiejętne wyzyskanie [...] prądu wychodźczego [...] może i powinno przynieść ze sobą poprawę
ekonomicznych stosunków krajowych, a przez otwarcie nowych rynków zbytu podnieść, a nawet stworzyć nowe gałęzie przemysłu i handlu krajowego.
Za przykład nie chcę brać w tej mierze potężnych mocarstw kolonialnych, [...] bliższy nam przykład
przedstawia Królestwo Polskie, gdzie nadzwyczaj szybki wzrost przemysłu i handlu po ostatnim powstaniu jest bezpośrednim wynikiem silnej emigracji młodzieży rzemieślniczej i kupieckiej w głąb Rosji i Azji
środkowej60.

W świetle tego cytatu stwierdzenie, że warstwy średnie ulegały niekorzystnym
oddziaływaniom kultury miejskiej sensu largo, byłoby mylące. Pozostawały one pod
wpływem, nie tylko miejskiej, kultury rosyjskiej, a w Galicji i Prusach – niemieckiej61. Zakres oraz specyfika tego wpływu w odniesieniu do wszystkich warstw
społecznych to kwestia do dyskusji.
Abstract
GRZEGORZ MARCHWIŃSKI University of Social Sciences and Humanities, Warsaw
FROM BRAZIL TO POLAND PEASANTS, NATION AND LITERATURE IN PUBLIC DISCOURSE
AT THE TURN OF 19 TH AND 20TH C. (MARIA KONOPNICKA’S “PAN BALCER W BRAZYLII”
á“MR. BALCER IN BRAZIL”ñ)
The author interprets Maria Konopnicka’s Pan Balcer w Brazylii (Mr. Balcer in Brazil) as a voice in
public debate at the turn of 19th and 20th c. about the issue of nationalisation of peasants. The analysis of selected literary motifs which organise the poem’s plot, as e.g. land (patrimony), religion, history,
sacrifice, allow for discerning Konopnicka’s key categories of the notion of nation. The work also includes
a metaliterary reflection which takes up the problem of function of literature in the nation-formation
process. Factors contained in the text lead to a suggestion that it was not much a record of existing
national relationships, but rather a project of their creation. Konopnicka’s poem is an example of the
„invention” of folk tradition by the intellectuals at the turn of centuries. The author of the paper tries
to settle the problem referring to the reasons of the phenomenon’s intensification, and wants to describe
its mechanism, circumstances, and meaning.
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„MAMY TEDY NOWY SKLEP...” OBRAZ NARODZIN NOWOCZESNEGO
KONSUMPCJONIZMU W „LALCE” BOLESŁAWA PRUSA
Powieść Bolesława Prusa do dziś wzbudza nieprzerwane zainteresowanie, stając
się obiektem fascynacji i sporów kolejnych pokoleń literaturoznawców. Owe powroty, będące świadectwem wielokrotnej lektury, pozwalają na odkrywanie wciąż nowych znaczeń utworu, przez Ewę Paczoską określanego mianem „najwybitniejszej
powieści epoki nie obfitującej [...] w arcydzieła, powieści-tajemnicy, nie zrozumianej
przez współczesnych, których uwikłania przedstawiła chyba najpełniej”1.
Trudno też znaleźć kręgi problemowe, które nie byłyby już dogłębnie analizowane bądź choćby zasygnalizowane. Tak dzieje się również w odniesieniu do kwestii podanej w tytule. Sensowność lekturowych powrotów uzasadnia Kazimierz
Bartoszyński:
każdy krok interpretacyjny nie tylko nie umniejsza pola rozumień, ale je pomnaża. Nie tylko bowiem
pytanie domaga się odpowiedzi, ale każda nowa odpowiedź rodzi zespół pytań [...]2.

Problem konsumpcji, jak i handlu stał się tematem wielu znaczących opracowań, jednak, naszym zdaniem, warto poświęcić uwagę elementom składającym
się na ów obraz. Zarówno bowiem Paczoska, jak i Zygmunt Szweykowski nie
podejmują interesującej nas tu problematyki. Z kolei Józef Bachórz w szkicu
„Polska zwyciężyła Niemców pod Grunwaldem, a – co z tego?” O ekonomii politycznej Bolesława Prusa nie porusza kwestii stosunku autora Lalki do przemian
rynkowych3.
Pragnienie ponownego przyjrzenia się tematyce konsumpcji w arcydziele Prusa
podyktowane jest również przekonaniem, iż powieść ta – jak żadna inna powstała
w zbliżonym czasie – celnie ukazuje narodziny nowoczesnej postawy konsumpcyjnej, stymulowanej przemianami kształtu handlu i wzrostem roli reklamy nowoczesnej. Już bowiem pierwsze lata XIX wieku to nie tylko okres rozkwitu domów
handlowych, pełniących istotną funkcję w życiu społeczno-kulturalnym ówczesnych
elit społecznych, lecz także epoka przemian „filozofii konsumpcji” i związanego z nią
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postrzegania roli handlu w życiu wspólnoty. Według Ann Smart Martin początków
nowej postawy wobec konsumpcji – łączącej się z nadpodażą towaru i z kreowanym
dzięki reklamie popytem – można upatrywać już w latach dwudziestych XIX wieku.
Wtedy to świadomość braku, charakterystyczna dla społeczeństwa przed- i wczesnoindustrialnego, została zastąpiona świadomością nadmiaru. Konsumpcję zaś,
traktowaną jako sposób życia, akcentowała zwłaszcza rozwijająca się w tamtym
okresie nowoczesna reklama4. Oczywiście, wciąż istniały środowiska upośledzone
społecznie (z uwagi na niski status majątkowy) i „wykluczone” z konsumpcji, jednak
i one wytworzyły jej, wzorowaną na elitach, namiastkę.
Sygnalizowany tu proces urynkowienia społeczeństwa rychło znalazł odzwierciedlenie w literaturze światowej, w której najpełniejszy obraz magazynu, znamiennego dla swej epoki, oddał Émile Zola w powieści Wszystko dla pań (Au Bonheur
des dames, 1883). Akcja toczy się w tytułowym domu handlowym, pośród jego
pracowników i klientów. Sklep w utworze tym stał się scenerią, a jednocześnie osią
fabularną. Przenosząc nacisk z opisu wnętrz na zobrazowanie stosunków między
postaciami, Zola oddał fenomen sklepu traktowanego jako zamknięta mikrospołeczność. Obserwacje socjologiczne autora Radości życia nie tylko nie straciły dziś
wartości jako świadectwo swej epoki, lecz mogą przyczyniać się do pełniejszego
zrozumienia obserwowanych obecnie przemian gospodarki pod wpływem tendencji
globalistycznych.
Podobne wątki w literaturze polskiej odnajdujemy w Lalce Prusa (1890), choć
odmiennie rozłożone są w niej akcenty i w inny sposób ukazane zostają elementy
budujące obraz magazynu Stanisława Wokulskiego: wygląd samego sklepu (w tym
witryny) i towar, sprzedawcy i klienci. Każdemu z tych elementów poświęcono już
osobną uwagę w przekonaniu, że dopiero odczytywane całościowo współtworzą one
obraz nowoczesnej postawy konsumpcyjnej, zawarty na kartach powieści.

Sklep Wokulskiego, czyli magazyn na miarę (tej części) Europy
Opis sklepu oddaje w Lalce wygląd XIX-wiecznego domu handlowego zgodnie z założeniami powieści realistycznej. Jerzy Speina, charakteryzując specyfikę konwencji realistycznej, pisał, iż wykreowała ona repertuar norm strukturalnych w zakresie form podawczych, kompozycyjnych, językowo-stylistycznych. Wprawdzie owe
konwencje podlegały różnorakim modyfikacjom, nigdy jednak sięgający po nie
twórcy nie rezygnowali z funkcji mimetycznej, prymarnej dla realizmu5. Konsekwencją takiej strategii artystycznej staje się tendencja do wręcz dokumentalnego
oddania przestrzeni akcji. W związku z tym można założyć, iż – mimo oczywiście
fikcyjnego statusu sklepu – zgoła niefikcyjne są jego wygląd i aranżacja wnętrz.
Wrażenie to spotęgowane zostało przez dokładność opisu dostępnego czytelnikowi;
już Szweykowski zauważył, że do cech poetyki Lalki należy dbałość o topografię

4
5
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Zob. A. S m a r t M a r t i n, Makers, Buyers, and Users. Consumerism as a Material Culture
Framework. „Wintherthur Portfolio” 1993, nr 28.
Zob. J. S p e i n a, Formy rzeczywistości. (Typy świata przedstawionego w literaturze). Bydgoszcz
1990, s. 61.
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i szczegóły, którym ustępuje plastyczność6. Temu też celowi służy zapewne w fabule przywołanie magazynu braci Lesserów, istotnie znajdującego się w Warszawie
drugiej połowy XIX wieku7; baronowa Krzeszowska wspomina o nim na rozprawie,
podając miejsce zakupu lalki (L-2 233)8. W znamienny dla ówczesnego obyczaju
sposób baronowa utożsamia nazwisko właściciela z jego sklepem9.
Ignacy Rzecki – nieco oszołomiony rozmachem nowego magazynu swego przyjaciela – notuje w pamiętniku:
Mamy tedy nowy sklep: pięć okien z frontu, dwa magazyny, siedmiu subiektów i szwajcara we
drzwiach. [L-1 163]
W początkach maja wprowadziliśmy się do nowego sklepu, który obejmuje pięć ogromnych salonów.
[L-1 191]

Ogrom i bogactwo asortymentu pozwala staremu subiektowi przywoływać – jako
punkt odniesienia dla sklepu Wokulskiego – paryskie magazyny10. Rzecki notuje:
„nawet wolę służyć w ogromnym magazynie, na wzór paryskich, aniżeli w takim
kramie, jakim był nasz poprzedni” (L-1 192).
Zachwyty starego subiekta nad nowym sklepem dezawuuje Wokulski. Podczas
pobytu w Paryżu dostrzega on odmienność francuskiego handlu od polskiego:
Wokulski idzie dalej i z największą uwagą przypatruje się kamienicom. Cóż tu za sklepy!... Najlichszy z nich lepiej wygląda aniżeli jego, który jest najpiękniejszym w Warszawie. [L-2 14] 11

6
7

8

9

10

11
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Z. S z w e y k o w s k i, „Lalka” Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1935, s. 311.
Magazyn, założony w 1856 roku, sytuował się przy ulicy Rymarskiej. Według informacji L. B. Grzeniewskiego był to najbardziej okazały sklep Warszawy ostatniej ćwierci XIX wieku – zob. S. G od l e w s k i, L. B. G r z e n i e w s k i, H. M a r k i e w i c z, Śladami Wokulskiego. Przewodnik literacki
po warszawskich realiach „Lalki”. Kompozycja, wstęp, posł. L. B. G r z e n i e w s k i. Warszawa 1957,
s. 215 (w książce tej przedrukowano również fotografię ánr 47ñ wnętrza magazynu z pracy W. G om u l i c k i e g o i I. S z m i d e b e r g a Ilustrowany przewodnik po Warszawie. Ozdobiony planem
miasta, widokami piękniejszych gmachów i miejscowości, galerią typów warszawskich i szkicami
charakterystycznymi. Rok 1 áWarszawa 1880ñ).
Skrótem tym odsyłam do: B. P r u s, Lalka. Powieść w trzech tomach. T. 1–2. Posł. T. J o d e ł k a - B u r z e c k i. Wyd. 28. Warszawa 1972. Liczby po łączniku oznaczają numery tomów, kolejne zaś
– stronice.
Zob. I. I h n a t o w i c z, Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku. Warszawa 1971,
s. 149: „Nazwisko na szyldach oznaczało nie tylko firmę, lecz także osobę właściciela. Skrótowa
forma: »wybieram się do Bruna, do Fraenkla, do Szlenkera« [...], oznaczała w powszechnym odczuciu nie tylko: »do sklepu Bruna, do banku Fraenkla« [...], lecz także i: »do kupca Bruna, do bankiera Fraenkla« [...]”.
Paryż – jako punkt odniesienia dla „światowego życia” – odnaleźć można również w innych powieściach z końca XIX wieku. Przykładowo, w utworze A. M a ń k o w s k i e g o Hrabia August. Notatki
i wrażenia (Warszawa 1890) bohaterowie tworzą iluzję tego miasta, nadając warszawskim ulicom
francuskie nazwy. Wokulski, przebywając w światowej stolicy mody, zauważa, iż stanowi ona
przestrzeń niczyją, oczekującą zawłaszczenia, gdzie prawdopodobieństwo zarobienia pieniędzy
ograniczane jest jedynie przez przymioty jednostki, interesy zaś robi się na skalę niewyobrażalną
dla warszawskiego kupiectwa.
J. K u l c z y c k a - S a l o n i (Dwie powieści kupieckie: „Au bonheur des dames” Emila Zoli i „Lalka”
Bolesława Prusa. „Przegląd Humanistyczny” 1963, nr 1) zwróciła uwagę na podobne wykreowanie
sklepów w powieściach Zoli i Prusa. Ukazawszy inspiracje Prusowskiej Lalki, autorka dostrzega
zarazem istotne różnice dzielące przywoływane przez nią powieści, wynikają one zarówno z kontekstu społecznego, w którym powstały oba dzieła, jak i z sytuacji twórców określanej przez ów
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Zestawienie kramu i sklepu, w którym oba elementy są nacechowane wartościująco, uzmysławia przemiany, jakie zachodzą w społeczeństwie (Szweykowski
bez przesady stwierdza, iż powieść Prusa to nie tylko odzwierciedlenie poglądów
autora, lecz i „jednocześnie najpełniejszy wyraz społeczeństwa polskiego drugiej
połowy XIX wieku”12). Zarazem wszakże uderzać musi – przy porównaniu opisu
inwentarza dóbr oferowanych w magazynie Wokulskiego np. ze sceną pierwszego
zetknięcia się Denise z magazynem w powieści Zoli Wszystko dla pań – oszczędność
w prezentowaniu obrazów towarów w Lalce. Oto te dwa fragmenty:
W pierwszym pokoju, na lewo, mieszczą się same ruskie tkaniny: perkale, kretony, jedwabie i aksamity. Drugi pokój zajęty jest w połowie na te same tkaniny, a w połowie na drobiazgi do ubrania
służące: kapelusze, kołnierzyki, krawaty, parasolki. W salonie frontowym najwykwintniejsza galanteria:
brązy, majoliki, kryształy, kość słoniowa. Następny pokój na prawo lokuje zabawki tudzież wyroby
z drzewa i metalów, a w ostatnim pokoju, na prawo, są towary z gumy i skóry. [L-1 191]
Na ulicy, wprost na chodniku, umieszczono towary o rewelacyjnie niskich cenach, stanowiące
wyjątkową okazję i nie lada pokusę dla przechodzących kobiet. Całe lawiny materiałów spływały z góry.
Były to wełny i sukna, merynosy, szewioty, multony, spadające z półpiętra i łopocące jak sztandary na
wietrze. [...] Jako obramowanie drzwi wejściowych wisiały wąskie pasy futra, służące do ozdoby sukien,
delikatne srebrne popielice, śnieżny puch łabędzi i skórki królicze imitujące gronostaje i sobole. Niżej,
na półkach i na stołach, wśród stosów resztek widać było pudła wypełnione po brzegi trykotażami. [...]
Cała ta zewnętrzna wystawa magazynu robiła wrażenie jakiegoś jarmarcznego straganu olbrzymich
rozmiarów. Wydawało się, że magazyn pękł na dwoje, wyrzucając nadmiar towarów wprost na ulicę13.

Mimo znaczącej różnicy w szczegółach przywołane opisy ukazują analogiczne
mechanizmy zachowań konsumenckich: liczba towarów ma służyć wyzwoleniu
w potencjalnych klientach żądzy posiadania, utożsamianej z pozycją społeczną,
prestiżem i karierą. Tym bardziej że – jak zauważył Thorstein Veblen – prestiż
oparty jest na oznakach zewnętrznych, tj. zdolności nabywczej14. Jednocześnie zaś
powieść Zoli daje zaawansowany obraz procesu „demokratyzacji zakupów”. Początki tego procesu dostrzegamy w Lalce po przejęciu magazynu Wokulskiego przez
Szlangbauma. Owa demokratyzacja w dziełach XIX-wiecznych wyraża się w możliwości realizowania aspiracji niższych warstw społecznych – dzięki tańszym substytutom luksusowych towarów – do odtworzenia w życiu codziennym wzorców
promowanych przez wyższe sfery. Zarazem jest to świadectwo traktowania konsumpcji jako miary poziomu życia. Ma ona jednak swoje konsekwencje, które zauważa Rzecki, bywając okazjonalnie w sklepie:

12
13
14
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kontekst: „Z jednej strony nowoczesny magazyn konkurujący przepychem z królewskim Louvrem,
dziewiętnastowieczny supermag [!] oparty na nowoczesnych zasadach handlowych, z drugiej magazyn, który imponował chyba tylko panu Rzeckiemu. Z jednej Paryż – burzący bezlitośnie stare
dzielnice i budujący na ich gruzach swoje nowoczesne arterie, z drugiej Warszawa [...]. Wreszcie
z jednej strony Zola, triumfujący piewca francuskiego kapitalizmu [...], z drugiej – zbolały kronikarz
Warszawy [...], oficjalnie oskarżający feudalizm o wszystkie nieszczęścia narodu, nieoficjalnie zaś
nie mogący także zaaprobować praw, rządzących kapitalizmem. Stąd [...] optymistyczna perspektywa poczynań przyszłych państwa Mouret, stąd tragiczny znak zapytania postawiony nad losem
Wokulskiego” (ibidem, s. 59).
S z w e y k o w s k i, op. cit., s. 5. Swą opinię o powieści Prusa podtrzymał badacz ten w kolejnej
pracy: Twórczość Bolesława Prusa (Wyd. 2. Warszawa 1972, s. 192–195).
É. Z o l a, Wszystko dla pań. Przeł. Z. M a t u s z e w i c z. T. 1. Warszawa 1959, s. 6–7.
Th. V e b l e n, Teoria klasy próżniaczej. Przeł. J. F r e n t z e l - Z a g ó r s k a. Warszawa 1998, s. 32.
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rzadkie odwiedziny wystarczyły panu Ignacemu do zorientowania się, że w sklepie zaszły gruntowne
zmiany na gorsze. Towary, lubo pokaźne na oko, były liche, choć zarazem zniżyła się trochę ich cena
[...]. [L-2 473]

Nowy właściciel tłumaczy zmianę filozofii sprzedaży staremu subiektowi, powołując się na mechanizmy rynkowe: „publiczność nie zna się na dobrym towarze,
tylko na tanim...” (L-2 473). Można w słowach tych znaleźć pogłos opinii Jeana-Antoine’a Chaptala, który w przemówieniu o ochronie znaków towarowych (wygłoszonym 17 VI 1824 na sesji w Chambre des Pairs de France) stwierdzał:
Nikt mi nie powie, że klient pozna się [...], robiąc zakupy, na różnicach w jakości towaru: [...] konsument nie jest w stanie jej określić, kieruje się bowiem wyłącznie pozorem. Czy oglądanie i dotykanie
jednak wystarcza, by zdać sobie sprawę z trwałości barw lub też by móc stwierdzić, jak delikatny jest
materiał, jaka jest jego jakość oraz jaki rodzaj apretury?15

Jednakże wraz z obniżeniem klasy towaru i nastawieniem się na masowego
klienta obserwujemy spadek jakości obsługi i zmianę statusu społecznego kupujących; nie jest to już arystokracja, lecz raczej klasa średnia. Brak w powieści
opisu nowych towarów dostępnych w sklepie – na wzór tego, jaki pozostawił Rzecki w pamiętniku po otwarciu magazynu przez Wokulskiego.
Osobne miejsce w topografii sklepu zajmuje witryna. Jest ona nie tylko granicą
zakreślającą przestrzeń handlu. Już w sklepie starego Mincla pełniła (choć w bardzo
niewielkim zakresie) funkcję atrakcji, przyciągającej potencjalnych klientów; służył
temu zawieszony w oknie kozak, którego – ku uciesze zgromadzonej gawiedzi – właściciel kilka razy dziennie wprawiał w ruch, pociągając za sznurek (subiekt, wracając pamięcią do dzieciństwa, wspomina: „był tam duży kozak, który sam przez się
skakał i machał rękoma” (L-1 27). Zapewne to wówczas młody Rzecki, uczący się
kupieckiego rzemiosła w owym sklepie, miał okazję zauważyć, w jaki sposób można
zachęcić klienta do zakupów. Konsekwencją owych przemyśleń stała się praktyka
niekonwencjonalnych aranżacji wystaw, albowiem: „W jego pojęciu okna nie tylko
streszczały zasoby sklepu, ale jeszcze powinny były zwracać uwagę przechodniów
bądź najmodniejszym towarem, bądź pięknym ułożeniem, bądź figlem” (L-1 18).
To jednakże, co sam Rzecki traktował jako dodatkowe zajęcie, można uznać też
za wyraz rodzącej się świadomości przemian obyczajowych. Znaczące wydaje się
zdenerwowanie starego subiekta, kiedy ten uprzytomnia sobie, że z powodu natłoku obowiązków nie zmienił aranżacji:
Nagle spojrzał na wystawę sklepową (właśnie mijał okna) i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nie
odnowiona!... Te same brązy, majoliki, wachlarze, te same neseserki, rękawiczki, parasole i zabawki!...
Czy widział kto podobne zgorszenie? [...]
[...]
Ledwie wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej cięży: serce czy nogi? [...] [L-1 404–405]

Sama witryna nabiera w powieści znaczenia naddanego. Staje się bowiem nie
tylko wizytówką sklepu – taką funkcję spełniała już mniej więcej od 1836 roku,

15

I-3.indd 55

Cyt. za: W. B e n j a m i n, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a. W: Twórca jako wytwórca.
Wybór H. O r ł o w s k i. Wstęp J. K m i t a. Poznań 1975, s. 182 (przeł. H. O r ł o w s k i).
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kiedy do języka francuskiego wprowadzono termin „vitrine [witryna]”, w Paryżu zaś
coraz więcej właścicieli sklepów zaczęło decydować się na wystawienie oferowanego towaru na widok publiczny16. Witryna to również przestrzeń związana z klientem
nowego typu, będący jednocześnie odzwierciedleniem XIX-wiecznego fenomenu
socjologicznego: flâneur17.
Zdaniem Priscilli Parkhurst Ferguson, flâneur symbolizuje relacje osoby ze
społeczeństwem18. Jednakże można na jego wyalienowanie spojrzeć też przez pryzmat przemian rynkowych, zachodzących w XIX-wiecznych magazynach handlowych. Według Zygmunta Baumana spacer w XIX-wiecznym domu towarowym
postrzegano jako rozrywkę elit społecznych. Sam flâneur był wówczas zarazem
„reżyserem” i pierwszoplanowym „aktorem”, traktującym sklep i znajdujących się
w nim ludzi jak scenę, na której przebywał bez konieczności angażowania się
w problemy innych i wchodzenia w głębsze z nimi relacje19. Ową prawidłowość
zauważał już w 1887 roku paryski korespondent „Prawdy”, odnotowujący, że „Rozgraniczenie między »salonem« a ulicą nie jest zbyt ściśle przestrzegane”20. Jednakże paryski flâneur, apoteozowany w twórczości Charles’a Baudelaire’a (zwłaszcza
w Paryskim spleenie), znajdował się w innej przestrzeni konsumpcji niż jego rodzimy naśladowca. Baudelaire’owski paryżanin miał świadomość egzystencjalnej
bezcelowości własnej wędrówki po mieście wchłaniającym indywidualność jednostki21. Tymczasem jego warszawski odpowiednik skrępowany był względami polityczno-obyczajowymi, carska cenzura i tajne służby sprawiały zaś, że mieszkańcy
miasta – tak wiernie sportretowanego przez Prusa w Lalce – milczeli bądź posługiwali się językiem ezopowym. Kulturę dyskusji zastąpiła w Warszawie kultura ciszy.
Świadomość tego faktu ma Wokulski, obserwujący jawność i swobodę życia
paryskich kawiarń. Konstatuje: „Ten Paryż wygląda, jakby wszyscy mieszkańcy
czuli potrzebę ciągłego komunikowania się [...]” (L-2 14). Jeśli chodzi zaś o flâneura, wolno by było owo spostrzeżenie uzupełnić o uwagę, iż w jego wypadku dominuje pragnienie nie tyle komunikowania się z innymi, ile (poprzez niekiedy ostentacyjnie prowokacyjne zachowanie i wygląd) komunikowania siebie innym. Aby to
było jednak możliwe, należało stworzyć odpowiednią oprawę dla zaprezentowania
siebie przez flâneura. Taką zaś funkcję pełniła sklepowa witryna, sama będąca
zarazem jeszcze jednym – prócz flâneura, kupujących i sklepu – „komunikatem
kulturowym”.
16
17
18
19

20
21

I-3.indd 56

Zob. M. B i e ń c z y k, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Wyd. 2. Warszawa 2000,
s. 66–67.
Zob. W. B e n j a m i n, Paryż – stolica dziewiętnastego wieku. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. O r ł o w s k i. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a [i in.]. Poznań 1996.
P. P a r k h u r s t F e r g u s o n, The Flâneur on and off the Streets of Paris. W zb.: The Flâneur.
Ed. K. T e s t e r. London – New York 1994, s. 35.
Rolę tę, jak przekonuje B e n j a m i n (Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a, s. 207) może odgrywać w twórczości Ch. Baudelaire’a także miasto i ulica: „Dla flaneura, żyjącego pomiędzy frontami budynków niby bourgeois w czterech ścianach swego domu, ulica staje się mieszkaniem.
W jego oczach błyszczące emalią szyldy firm są równie dobre [...] jako przystrojenie ścian, co obraz
olejny w mieszczańskim salonie. [...] kiosk z gazetami służy mu za biblioteki, a kawiarniane tarasy to wykusze, z których po zakończonej pracy spogląda na swój dobytek”.
E. P r z e w [ ó s k i], Życie społeczne [korespondencja z Paryża]. „Prawda” 1887, nr 15, s. 171.
Zob. B i e ń c z y k, op. cit., s. 58.
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Homines novi, czyli sprzedawcy i ich klienci
XIX-wieczny magazyn – kiedy bywanie w nim definiowało status społeczny, o którym wspomina Veblen – współtworzyła jednak nie tylko lokalizacja w modnej
dzielnicy (określającej i potencjalnego klienta, i oferowany asortyment) oraz dostępne towary, lecz także ludzie znajdujący się w jego przestrzeni: zarówno pracownicy,
jak i ich klienci. Analizując relacje między nimi, można zauważyć ewolucję, jaka
dokonała się w ciągu lat stanowiących ramy fabularne powieści.
Wraz z rozwojem fabuły zmienia się koncepcja przyświecająca doprecyzowaniu
statusu subiekta. Typ sprzedawcy, gruntownie wykształconego i zorientowanego
w pochodzeniu i właściwościach oferowanego klientowi towaru – reprezentowany
przez Rzeckiego – staje się anachroniczny. Do sklepu Wokulskiego przychodzą
pracować ludzie dorośli, zarówno ukształtowani pod względem osobowościowym,
jak i mający określoną wiedzę. Możliwość gruntownej edukacji kupieckiej, jaką
stary subiekt przechodził pod okiem Mincla, zniesiona została przez rzeczywistość,
w której funkcjonują. Dlatego też klęski Rzeckiego jako romantyka, bonapartysty,
ostatniego ze zwolenników Napoleonidów dopełnia jego porażka jako subiekta
w obliczu sklepu zalanego tandetą i kramarstwem, wypierającego tradycje kupiectwa22. W nowej rzeczywistości nie ma bowiem miejsca ani czasu na takie nauki,
jakich Rzeckiemu udzielał Mincel:
Stary Mincel i w niedzielę bywał w sklepie. Rano modlił się, a około południa kazał mi przychodzić
do siebie na pewien rodzaj lekcji.
– Sag mir – powiedz mi: was ist das? co to jest? Das ist Schublade – to jest szublada. Zobacz, co
jest w tej szublade. Es ist Zimmt – to jest cynamon. Do czego potrzebuje się cynamon? Do zupe, do legumine potrzebuje się cynamon. Co to jest cynamon? Jest taki kora z jedne drzewo. Gdzie mieszka taki
drzewo cynamon? W Indii mieszka taki drzewo. Patrz na globus – tu leży Indii. Daj mnie za dziesiątkę
cynamon... [...]
W ten sposób przechodziliśmy każdą szufladę w sklepie i historię każdego towaru. Gdy zaś Mincel
nie był zmęczony, dyktował mi jeszcze zadania rachunkowe, kazał sumować księgi albo pisywać listy
w interesach naszego sklepu. [L-1 32]

Wielokierunkowa edukacja Rzeckiego – nie ograniczająca się do umiejętności
kupieckich potrzebnych na co dzień – miała na celu wykształcenie jednostki zaznajomionej z realiami sklepowymi (nauka niemieckiego, będącego w XIX wieku językiem
handlu, prowadzenia ksiąg, ważenia, arytmetyki), a także posiadającej wszechstronną, bogatą wiedzę, którą wolno by było określić mianem „ogólnej” (np. znajomość
geografii).
Sprzedawca nowego typu przestaje być też zaufanym klienta, jego powiernikiem
i przewodnikiem w świecie zakupów, wreszcie kimś, kto może pozwolić sobie na
pewne spoufalenie z nabywcą. Jak zauważa Ireneusz Ihnatowicz, właściciel sklepu
bądź subiekt był dla klienta nie tylko reprezentantem przedsiębiorstwa, lecz również
osobą prywatną, dopuszczaną do niektórych tajemnic domu. Zdaniem badacza,
w obyczaju tym tkwiły zarówno pozostałości dotyczące sposobu wymiany dóbr
materialnych sprzed epoki anonimowego kapitału, jak i motywy wynikające z apriorycznego przekonania o uczciwości zamiarów dwóch stron. Jednocześnie zaś owe
stosunki na poły towarzyskie między kupującym a sprzedawcą można traktować
22

I-3.indd 57

Zob. P a c z o s k a, op. cit., s. 72.

2015-06-10 11:45:54

58

Rozprawy i Artykuły

jako wyraz umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta tak, by stworzyć wrażenie
istnienia częściowo prywatnej więzi między osobami zza obu stron lady23. Świadectwo akcentowanej przez Ihnatowicza relacji sprzedawca–klient odnajdujemy w scenie rozmowy Mraczewskiego z hrabią Krzeszowskim na temat spinek do mankietów:
Do przybysza wybiegł Mraczewski i uśmiechając się [...] zapytał:
– Pan baron rozkaże?...
– Spinki, uważa pan, spinki zwyczajne, złote albo stalowe... Tylko, rozumie pan, muszą być w kształcie czapki dżokejskiej i – z biczem... [...]
[...]
– A może, czy nie sądzi pan, byłyby lepsze spinki w formie podków? – pytał Mraczewskiego.
– Myślę, że panu baronowi potrzebne są i te, i te. Sportsmeni noszą tylko oznaki sportsmeńskie,
ale lubią odmianę. [L-1 119–120]

Miejsce obu reprezentantów tradycji kupieckiej – Rzeckiego i Mraczewskiego –
zajmuje ktoś, kto nie identyfikuje własnego sukcesu z powodzeniem handlowym
pryncypała. Zmiana statusu sprzedawcy to jednak świadectwo nie tylko nadejścia
nowych czasów, lecz również postępującej dehumanizacji stosunków międzyludzkich.
Sprawia ona, iż subiekt staje się bytem pozbawionym elementarnych znamion indywidualizmu, kimś na wzór „człowieka bez imienia”, anonimowego w tłumie podobnych
mu pracowników magazynu. Cechy takie przejawiał w Prusowskiej Lalce nowy
subiekt – pan Zięba. Jest to jedna z najbardziej niedookreślonych postaci w utworze.
Czytelnik nie poznaje żadnych szczegółów jego życia prywatnego, również praca
zawodowa w magazynie Wokulskiego zostaje ukazana w sposób zmarginalizowany
(nawet Rzecki, zapisujący w notesie różne uwagi o pracownikach, nie ma o nim
notatki takiej, jakiej doczekał się choćby Mraczewski). Podobnie niewiele można
powiedzieć na temat wyglądu i temperamentu następcy Mraczewskiego, którego tak
w powieści zaprezentowano: „Pan Zięba miał około lat trzydziestu; był może tak
przystojny jak Mraczewski, ale wyglądał nierównie poważniej i taktowniej” (L-1 125).
Interesująco zaś została przedstawiona pewna cecha jego charakteru, dotychczas nie występująca w świecie bohaterów Lalki, którą należałoby określić mianem
„światopoglądowej mimikry”. Otóż Zięba zdaje się istnieć w sposób uwarunkowany
przez postrzeganie go przez innych współpracowników. Zależnie od tego, z którym
z nich rozmawiał, stawał się kimś na miarę oczekiwań swego interlokutora:
Pan Rzecki odkrył w nim zagorzałego bonapartystę; pan Lisiecki wyznał, że on sam obok Zięby jest
bardzo bladym antysemitą, a pan Klejn doszedł do wniosku, że Zięba musi być co najmniej biskupem
socjalizmu.
Słowem, wszyscy byli kontenci, a pan Zięba spokojny. [L-1 125–126]

Passus ten Edward Polański traktuje jako egzemplifikację opinii Prusa o źródłach obrazowania humorystycznego. Badacz zauważa, iż można uznać Lalkę za
aktualizację poglądów teoretycznych jej autora na temat komizmu. Zdaniem Prusa,
efekt humorystyczny osiąga się poprzez ujęcie sprawy z różnych stron. Jako przykład na poparcie tezy Polański przywołuje postać właśnie Zięby24.
23
24
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Czy jednak w kreacji nowego subiekta element humorystyczny wyczerpuje
celowość wprowadzenia przez Prusa owej postaci do Lalki? Jeśli nawet uwzględnimy pierwiastek humoru, mający niewątpliwie istotny wpływ na obraz Zięby, niedookreśloność tej postaci – postrzeganej zależnie od tego, kto jest obserwatorem
– sprzyja anonimowości sprzedawcy, który dla kupującego staje się pośrednikiem
między nim a towarem. Warto tu przywołać słowa Marii Dąbrowskiej, wskazującej
na funkcjonalność komizmu autora Lalki:
Gdybyśmy usunęli z pism Prusa komizm jego postaci i humor stworzonych przez niego sytuacji,
ujrzelibyśmy pisarza okrutnego, bezlitośnie zdzierającego wszystkie maski, pokazującego [...], metodą
pokrewną Dickensowi i Gogolowi, wszystkie podszewki zdarzeń i ludzi, całą grozę tryumfu zła i głupoty nad dobrem i rozumem, [...] bez oszczędzania jakiegokolwiek człowieka czy środowiska, w którym się
zło przejawi25.

Tym samym otrzymalibyśmy zapewne obraz sklepu i przebywających w nim
bohaterów niewiele różny od tego, jaki można dostrzec np. we współczesnych „opowieściach marketowych”, w których ciepły humor Prusa zastąpiony zostaje śmiechem groteskowym, o ograniczonej wartości ludycznej26. Owa właściwość humoru
autora Emancypantek wypływa z jego cechy immanentnej, znamiennej dla całej
jego twórczości. Komizm jest w Lalce podporządkowany bowiem wartościowaniu
obiektu zabiegów humorystycznych, stając się zarazem deklaracją optymizmu
etycznego. Zdaniem Saula Breuera:
komizm jest u niego [tj. Prusa] uwyraźnieniem się pewnej wartości, jej utrzymaniem się i triumfem mimo
czy też wbrew podrywającym działaniom komizmu. [...] Są wprawdzie i wartości, które unicestwiają się
w komizmie, będą to jednak albo pozorne [...], albo też takie, które pozbawione są doniosłości swej
treści [...]27.

Jednakże funkcjonowanie Zięby w utworze zdaje się nie wyczerpywać w tym,
co prezentują Dąbrowska i Polański. Przywoływane tu ich konstatacje są w pełni
zasadne. Pewien niepokój poznawczy budzi jednak uwaga odnarratorska: „wszyscy
byli kontenci, a pan Zięba spokojny”. Zawiera ona implikacje, które można dostrzec
wszakże dopiero w kontekście świadomości współczesnej, kształtowanej przez
wolnorynkową gospodarkę i wiedzę na temat dominującej funkcji zysku. Jeśliby
bowiem potraktować Ziębę jako antenata pracowników aktualnie istniejącej międzynarodowej sieci handlowej (a w ich skład wchodzą najczęściej hipermarkety,
stanowiące współczesny odpowiednik XIX-wiecznych magazynów), anonimowość
tej postaci wydaje się strategią przetrwania w świecie konkurencji, w którym każdy
błąd może być (jak wskazuje historia zwolnienia Mraczewskiego) okupiony utratą
posady. To, jak zauważa Paczoska, nie tylko nowy pracownik, lecz i nowy człowiek,
dostosowany do nowych czasów28.
25
26
27
28
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M. D ą b r o w s k a, Szkice myśli o Bolesławie Prusie. W: Myśli o sprawach i ludziach. Warszawa
1956, s. 123.
Jako przykład takich opowieści można przywołać Hiperdziennik A. K r a u s (2002), Fast food
nation D. K a i n a i K. K y r c z a Jr. (2004), Zamieszkać w Realu R. O s t a s z e w s k i e g o (2005).
S. B r e u er, Humor Prusa. Jego istota i wyraz. Rohatyn–Lwów [1934], s. 10.
P a c z o s k a, op. cit., s. 76. Tezę tę zdają się potwierdzać dalsze wypadki – Zięba, jakby kierując
się instynktem przetrwania, zbliża się do Szlangbauma, co Wokulski komentuje następującymi
słowami: „frant Zięba już zaczyna kręcić się przy Szlangbaumie... Może przeczuwa w nim przyszłe-
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Może dlatego tak trudno jest Ziębie pogodzić nowo przyjętych przez następcę
Wokulskiego pracowników ze starszymi subiektami? Jednocześnie zaś sposób
bycia Zięby sprawia, iż w sklepie kwestie narodowościowe (głównie antysemityzm)
nie nabierają tak ostrego wydźwięku, jak choćby w powieściach Marii Rodziewiczówny. U niej bowiem, jak zauważa Czesław Miłosz:
samą esencją obcości są Żydzi. [...] Ponieważ swoim zachowaniem obrażają [...] najświętsze uczucia,
bicie Żyda przynosi wyraźną ulgę bohaterom Rodziewiczówny, ponieważ w ten sposób zagrożony ład
moralny zyskuje satysfakcję29.

Oczywiście, konflikty na tle narodowościowym w magazynie pojawiają się, jednak ich przebieg ukazywano zazwyczaj w sposób zdecydowanie bardziej stonowany
niż np. w Dewajtisie (co nie znaczy, że same konflikty nie są dramatyczne). Wszakże Wokulski je bagatelizuje, ponieważ stanowią wyraz specyficznej więzi, mającej
jakoby łączyć sprzedawców. Po jednej ze scysji mówi on do Szlangbauma: „Kochany Henryku, nie bierz do serca drobnych przycinków, bo my tu sobie po koleżeńsku
wszyscy docinamy” (L-1 202).
Francuskim odpowiednikiem Zięby wydaje się równie zagadkowy Jumart, którego bez przesady można określić mianem „kulturowego kosmopolity”. W taki
sposób siebie przedstawia: „Urodziłem się w Wiedniu, kształciłem się w Szwajcarii
i w Niemczech, długi czas mieszkałem we Włoszech, Anglii, Norwegii, Stanach
Zjednoczonych...” (L-2 23). Tak jak Zięba był człowiekiem anonimowym w wymiarze mikrospołeczności magazynu, tak Jumart jawi się jako reprezentant nowego
społeczeństwa, kształtowanego w wielokulturowym tyglu, potrafiący dostosować
się – na zasadzie analogicznej do „światopoglądowej mimikry” Zięby – do oczekiwań
kulturowych swych rozmówców. Świadczy o tym autoprezentacja Jumarta poprzez
mało wyszukaną (choć obrazową) metaforę: „tym jestem, w czyjej mieszkam oborze;

29
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go właściciela sklepu?...” (L-1 298). Podobną zmianę w zachowaniu Zięby zauważa również Rzecki,
tłumacząc ją sobie opacznie:
„Spostrzegłem, [...] że pan Zięba jest uniżenie grzeczny dla Szlangbauma, a na mnie patrzy trochę
z góry, choć jeszcze nie bardzo.
»Ha! – myślę – chce Szlangbaumowi wynagrodzić dawne krzywdy, a wobec mnie, najstarszego
subiekta, zachowuje godność osobistą. Bardzo uczciwie robi, zawsze bowiem należy trochę zadzierać głowę wobec wyższych, a być uprzedzająco grzecznym dla niższych...«” (L-2 238–239).
Dalsze dzieje sklepu potwierdzają domysły Wokulskiego. Znamienne jest w przywołanej tu frazie
użycie słowa „frant”, które znaczyło wówczas tyle, co ‘człowiek chytry, filut, szalbierz’ (Słownik
języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Z d a n o w i c z a [i in.]. Wydany staraniem i kosztem M. O r g e l b r a n d a. Cz. 1. Wilno 1861, s. 323. – Słownik języka polskiego. Red. J. K a r ł o w i c z [i in.]. T. 1. Warszawa 1900, s. 772. W obu słownikach autorzy odnotowują to znaczenie jako pierwszy homonim). Wokulski mianem takim określa również policyjnego
szpiega, wykorzystującego jego naiwność. W czasie spotkania z Rzeckim przed wyjazdem do Paryża, tłumacząc własną skrytość, mówi: „Pamiętam [...], siedziałem w jednej izbie z jakimś f r a n t e m,
który był dziwnie szczery. Opowiadał mi niestworzone rzeczy o swojej rodzinie [...], o swoich wielkich
czynach, a potem – bardzo uważnie słuchał moich dziejów. No – i dobrze z nich skorzystał...”
(L-1 445–446; podkreśl. A. M.). Słowa charakteryzujące Ziębę można więc traktować jako wyraz
jednoznacznej dezaprobaty dla jego poczynań. Skuteczność takiego podejścia w relacjach z przełożonym dokumentuje fakt, iż w finale powieści Zięba to jedyny starszy stażem pracownik, pozostawiony przez Szlangbauma na dotychczasowym stanowisku.
Cz. M i ł o s z, Rodziewiczówna. W: Szukanie ojczyzny. Kraków 1992, s. 23.
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wołem między wołami, koniem między końmi”, jak i deklarację: „za dużo zwiedziłem
świata, ażebym miał troszczyć się o czyjąś narodowość” (L-2 23).
Jednakże kreacja Zięby zapowiada kolejny etap ewolucji subiekta – „człowieka
zwielokrotnionego” – który nastaje wraz z pojawieniem się w magazynie Henryka
Szlangbauma. To w pełni zdepersonalizowany już na poziomie biologicznym byt,
który istnieje jedynie o tyle, o ile uczestniczy w transakcjach handlowych. Rzecki,
obserwując jego zachowanie, notuje nie bez pewnego podziwu:
Ten Szlangbaum [...] jest mojżeszowego wyznania, ale człowiek porządny. Mały, czarny, zgarbiony,
zarośnięty, słowem – trzech groszy nie dałbyś za niego, kiedy siedzi za kantorkiem. Ale niech no gość
wejdzie [...]. Kręci się jak fryga; dopiero co był na najwyższej półce na prawo, już jest przy najniższej
szufladzie na środku i w tej samej chwili znowu gdzieś pod sufitem na lewo. Kiedy zacznie rzucać sztuki, zdaje się, że to nie człowiek, ale machina parowa; kiedy zacznie rozwijać i mierzyć, myślę, że bestia
ma ze trzy pary rąk. Przy tym rachmistrz zawołany, a jak zacznie rekomendować towary, podsuwać
kupującemu projekta, odgadywać gusta, wszystko niezmiernie poważnym tonem, to słowo honoru daję,
że Mraczewski w kąt!... [L-1 200]

Porównanie człowieka do maszyny nie jest w przywoływanym tu fragmencie
przypadkowe. Obserwując przemiany w handlu, Rzecki dochodzi do wniosku, iż
jego przyszłość to automatyzacja sprzedaży, która gwarantuje największą sprawność. Człowiek zaś będzie istniał w przestrzeni sklepu o tyle, o ile stanie się „automatem”30. Nieoczekiwanie interesujący kontekst dla proponowanego tu spojrzenia
na postać nowoczesnego sprzedawcy odnajdujemy w Traktacie o manekinach
Brunona Schulza:
Nie zależy nam [...] na tworach o długim oddechu, na istotach na daleką metę. Nasze kreatury nie
będą bohaterami romansów w wielu tomach. Ich role będą krótkie, lapidarne, ich charaktery – bez
dalszych planów. [...] nie będziemy kładli nacisku na trwałość ani solidność wykonania, twory nasze
będą jak gdyby prowizoryczne, na jeden raz zrobione. Jeśli będą to ludzie, to damy im na przykład
tylko jedną stronę twarzy, jedną rękę, jedną nogę, tę mianowicie, która im będzie w ich roli potrzebna.
Byłoby pedanterią troszczyć się o ich drugą, nie wchodzącą w grę nogę. Z tyłu mogą być po prostu
zaszyte płótnem lub pobielone31.

Szlangbaum wydaje się owym Schulzowskim manekinem, przeznaczonym do
wykonywania jednej czynności – sprzedaży. Toteż subiekt ten wykonuje automa-

30

31
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Podobnie automatyzację kontaktu sprzedawcy z klientem prezentuje Z o l a na kartach Wszystkiego dla pań (s. 21), w powieści tej „źródłem żaru, od którego płonął cały dom, były miejsca
sprzedaży, kontuary z nagromadzoną przy nich publicznością. Nawet poprzez mury wyczuwało się
szalony ruch panujący wewnątrz. Przypominało to ustawiczny warkot pracującej maszyny, zagarniającej stłoczone i ogłuszone klientki, aby odrzucić je następnie do kasy. Tłum kobiet z mechaniczną regularnością poddawał się przemocy stalowych trybów”. Gdzie indziej zaś jeden z bohaterów, Gaujean, nadmienia: „To są maszyny do eksploatacji ludzi!” (ibidem, s. 23). Kolejnym twórcą
ukazującym sprzedawców jako postaci sobowtórowe był E. A. P o e, który w opowiadaniu Człowiek
tłumu (w: Opowiadania. T. 1. Wybór, przedm. W. K o p a l i ń s k i. Warszawa 1956, s. 184 áprzeł.
S. W y r z y k o w s k iñ) charakteryzuje ich następująco: „Wszyscy byli lekko łysawi i u każdego
prawe ucho, za którym zwykło tkwić pióro, nawykowo odstawało na końcu. Zauważyłem, że zawsze
wkładali i zdejmowali kapelusze obiema rękami i posługiwali się zegarkami na krótkich, złotych
łańcuszkach staroświeckiej, porządnej roboty”.
B. S c h u l z, Traktat o manekinach, albo Wtóra Księga Rodzaju. W: Sklepy cynamonowe. – Sanatorium Pod Klepsydrą. Wyd. 2. Kraków 1978, s. 40.
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tycznie, niczym pod wpływem nerwicy natręctw, swą pracę nawet wówczas, gdy nie
ma klienta. Znamienna jest w tym zakresie następująca scena:
W oddziale tkanin mały, zgarbiony Szlangbaum, z czerwonymi oczyma i wyrazem zajadłości na
twarzy, kręcił się jak zwykle, skacząc po drabince albo nurzając się między sztukami perkalu. Tak już
przywykł do swojej roboty, że choć nie było interesantów, on ciągle wydostawał jakąś sztukę, odwijał,
zawijał, ażeby następnie umieścić ją na właściwym miejscu.
Zobaczywszy pana Ignacego Szlangbaum zawiesił swoją jałową pracę i obtarł pot z czoła.
– Ciężko, co?... – rzekł.
– Bo po co pan przekładasz te graty, skoro nie ma gości w sklepie? – odparł Rzecki.
– Bah!... gdybym tego nie robił, zapomniałbym, gdzie co leży... stawy zaśniedziałyby w członkach...
Zresztą – jużem przywykł... [L-1 380]

Ukazani w Lalce reprezentanci różnych stylów kupiectwa nie potrafią koegzystować. Rzecki skazuje sam siebie na odsunięcie od rytmu sklepu poprzez anachroniczne podejście do klienta; Wokulski oddelegowuje Mraczewskiego do Moskwy.
Pozostali tworzą zantagonizowane grupy, między którymi mediatorem usiłuje być
Zięba. Rzecki notuje:
Klejn i Lisiecki, jako dawniejsi, trzymają tylko z sobą, resztę zaś kolegów traktują w sposób nie
powiem pogardliwy, ale trochę z góry. Trzej zaś nowi subiekci [...] znowu tylko z sobą się wdają, są
sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy Zięba chcąc ich zbliżyć biega od starych do nowych i ciągle
im coś perswaduje; ale nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę, że antagoniści po każdej próbie godzenia
krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej. [L-1 199]

Stary subiekt przyczyn konfliktów upatruje w gwałtownym rozwoju magazynu
i w sposobie adaptacji nowych sprzedawców, który nie jest z tym rozwojem skorelowany. W pamiętniku Rzeckiego czytamy:
Może gdyby nasz magazyn [...] rozwijał się stopniowo, gdybyśmy co rok przybierali po jednym
subiekcie – nowy człowiek wsiąknąłby między starych i istniałaby harmonia. Ale jak od razu przybyło
pięciu ludzi świeżych, jak jeden drugiemu często gęsto wchodzi w drogę [...], jest naturalnym, że muszą
wyradzać się niesnaski. [L-1 199–200]

Eskalacja owego konfliktu następuje po przejęciu magazynu przez Szlangbauma i w efekcie świeżo zatrudnionymi sprzedawcami stają się żydowscy znajomi
aktualnego właściciela, nie potrafiący docenić ani wkładu pracy, ani doświadczenia
Rzeckiego. Prus pisze o jego nowej sytuacji:
subiekci, dziś z wyjątkiem pana Zięby starozakonni, nie tylko nie okazywali mu [tj. Rzeckiemu] szacunku, do którego przywykł, ale nawet wbrew upomnieniom Szlangbauma traktowali go w sposób lekceważący. [L-2 454]

Sami reprezentowali bowiem nowy typ sprzedawcy:
w arogancki sposób traktowali publiczność i dopuszczali się drobnych nadużyć [...]. Nareszcie dwu
nowych inkasentów dopuściło się malwersacji na sto kilkadziesiąt rubli. [L-2 473]

Można na owe konflikty personalne spojrzeć również jako na nieuniknioną
konfrontację różnych stylów sprzedaży. W takim ujęciu Rzecki, Klejn i Lisiecki to
subiekci charakterystyczni dla małych sklepów, nowi zaś pracownicy (pozostają
anonimowi i czytelnik nie poznaje ani ich imion, ani wyglądu, ani usposobienia)
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reprezentują następne pokolenie sprzedawców, odnajdujących się w warunkach
wielkiego magazynu.
Sam Zięba jest w tym wypadku przedstawicielem stylu pośredniego – między
tradycyjnym subiektem, funkcjonującym w harmonijnie współpracującej rodzinie
sklepowej, a nowoczesnym sprzedawcą. Toteż uwagę Rzeckiego o przyczynach
konfliktów interpersonalnych należy uznać tyle za świadectwo nienadążania za
nowym stylem kupiectwa, ile za wyraz przywiązania do tradycyjnego sposobu
kształtowania relacji pracowniczych, wzorowanych na sklepie starego Mincla. Z tym
większą goryczą pan Ignacy odnotowuje nowe zwyczaje, obserwowane w magazynie:
A ci kochani pracownicy, za których ujada się Wokulski!... Co oni na niego wygadują, jak nazywają go wyzyskiwaczem (nb. w naszym interesie są największe pensje i gratyfikacje!), a jak jedni pod
drugimi kopią doły...
Ze smutkiem widzę, że od pewnego czasu między naszymi ludźmi zaczynają kwitnąć nie znane
przedtem obyczaje: mało robić, głośno narzekać, a po cichu snuć intrygi i puszczać plotki. [L-2 220–221]

Słowa te – ujawniające kontrast między starymi a nowymi czasy – są również
świadectwo odmiennego stosunku Rzeckiego do pracy; zamiast solidarności (mówi
on o „naszych ludziach” i „naszym interesie”, mimo iż sam nie jest współakcjonariuszem, lecz także siłą najemną) pojawia się motywowany korzyściami osobistymi
„wyścig szczurów”.
Motor działań, czyli brak pieniądza w świecie bohaterów powieści
Jak zauważa Paczoska, „w sklepie Wokulskiego brzęku złota jakoś nie słychać,
choć mówi się tu nieustannie o kupowaniu i sprzedawaniu różnych »produktów«”32.
Podobne słowa można byłoby odnieść do postępowania innych postaci w Lalce.
Mimo bowiem tego, że pieniądz (a raczej jego brak) odgrywa istotną rolę w ich rozmowach i rozmyślaniach i stanowi motor działań, sam nie pojawia się nazbyt
często (ale nie tak rzadko, jak sugerowałaby Paczoska). Jeśli jednak pieniądze
występują, są to zawsze konkretne sumy, tak iż współczesny Prusowi czytelnik ma
świadomość ich wartości nabywczej. Tym bardziej że ceny rzetelnie oddają realny
obraz ostatniej ćwierci XIX wieku33.
Przyczyny, dla których w powieści, nierzadko określanej mianem „kupieckiej”34,
pieniądze stanowią margines rekwizytów, są złożone. Decyduje o tym status społeczny bohaterów. Reprezentanci arystokracji, mimo iż dość często o pieniądzach
mówią, sami ich nie mają. Dla Wokulskiego natomiast nie stanowią one (paradoksalnie) żadnej wartości.
W powieści brzęcząca moneta pojawia się np. w scenie wielkanocnej kwesty,
podczas której Wokulski wysypuje na tacę rulon półimperiałów. Ofiara nie zjednuje mu sympatii Izabeli Łęckiej, postrzegającej ten czyn jako wyraz braku wychowania u wzbogaconego kupca:
32
33
34

I-3.indd 63

P a c z o s k a, op. cit., s. 70.
B a c h ó r z (op. cit., s. 58) wspomina, iż w rękopisie Lalki ceny te były podawane w formie liczb, co
miało wpływ na jeszcze większą obrazowość powieści. Dopiero wydawcy wprowadzili zapis słowny.
Zob. np. tytuł szkicu K u l c z y c k i e j - S a l o n i: Dwie powieści kupieckie: „Au bonheur des dames”
Emila Zoli i „Lalka” Bolesława Prusa.

2015-06-10 11:45:54

64

Rozprawy i Artykuły

Zbliżył się [Wokulski] do tacy i ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. [...]
[...]
– Mówiłam cioci, że przyjdzie, i do tego z workiem złota – odezwała się po angielsku panna Izabela.
[L-1 130]

Do sytuacji tej Izabela powraca również później, formułując przemyślenia
w znacznie ostrzejszy sposób:
Szkoda tylko, że prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał się pyszny dorobkiewicz, który
na kwestyjną tacę rzucił rulon półimperiałów. Ach, jakież to było kupieckie!... [L-1 303]

Poza tą sceną (a także epizodami z wręczaniem napiwku w domu hrabiny Karolowej, do którego Wokulski został zaproszony „na święcone”, i w maneżu, oraz
z przekazywaniem pieniędzy anonimowej baronowej podczas pobytu protagonisty
w Paryżu) gotówka w Lalce pojawia się rzadko. W owym fakcie Paczoska upatruje
niemożność autoidentyfikacji Wokulskiego, który, poprzez bogactwo pragnąc zaistnieć dla Izabeli „na salonach”, rozczarowuje się pieniędzmi jako niestabilnymi
wyznacznikami statusu. Ponadto sklep Wokulskiego to w znacznej mierze miejsce
handlu towarem „niematerialnym”: plotkami, nowinami, pogłoskami. W efekcie,
jak konkluduje badaczka, „U Prusa niełatwo doszukać się fascynacji działaniem
pieniądza, tak widocznej np. w twórczości Zoli [...]”35. U Zoli pieniądze są nie tylko
wartością samą. Zauroczenie ich siłą nabywczą sprawia, iż finał Wszystkiego dla
pań rozgrywa się w magazynie, będącym tłem dla wyznania miłosnego. Scena ta,
mogąca funkcjonować w sentymentalnym romansie, zdaje się uświadamiać czytelnikowi powieści Zoli przemianę mentalną francuskiego społeczeństwa, odnajdującego miłość nie pośród sielskiej przyrody, lecz w nowoczesnym magazynie:
Denise stała zaskoczona gwałtownością tej rozpaczy. Miała uczucie, że serce jej pęka. Z dziecinną
porywczością rzuciła mu [tj. Mouretowi] się na szyję mówiąc głosem przerywanym łzami:
– Panie Mouret! Przecież ja właśnie pana kocham! [...]
Mouret opadł na biurko, między spiętrzone pieniądze, których już nie widział. Nie wypuszczał
z objęć Denise, przyciskał ją gwałtownie do piersi mówiąc do niej, że teraz może odjechać [...], a potem
on sam po nią przyjedzie, aby wprowadzić ją tutaj, wspartą na jego ramieniu – wszechwładną36.

Podobnej sceny w Lalce nie ma. Czy wszakże powód wymieniony przez Paczoską
to istotnie jedyna przyczyna, dla której pieniądz w tej powieści, choć pojawiający
się w rozmowach i planach (zwłaszcza u zrujnowanej arystokracji), wydaje się zarazem nie istnieć w świecie handlu? Oczywiście, należy pamiętać o ówczesnych
realiach handlowo-obyczajowych i specyfice klienteli magazynu Wokulskiego. Dość
rzadko bowiem w XIX wieku elita (nawet – jak w Lalce – zubożała) w trakcie przeprowadzania transakcji posługiwała się gotówką. Kupowano raczej na kredyt lub
żądając dopisania do rachunku, a dług spłacano później. Sami zaś kupcy nie na-

35

36
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legali na zmianę sposobu zawierania transakcji, traktując ich ówczesną postać jako
składową etyki kupieckiej, wyrażającą zaufanie do klienta.
Mimo to sklep powinien być naturalną dla pieniądza „niszą ekologiczną”, nawet
jeśli przyjmiemy, iż Wokulski kupcem został przez przypadek, a jego przeszłość
jako subiekta zdaje się determinować teraźniejszość37 (jak zauważa Szweykowski,
„W Warszawie nie zapomniano o tym, że Wokulski był kiedyś subiektem. Nikt tego
mu nie chciał przebaczyć [...]”38). Kupieckie pochodzenie sprawia, iż nawet jego
potencjalni partnerzy w spółce handlu ze Wschodem traktują go protekcjonalnie.
Znamienne pod tym względem wydają się rozmyślania Tomasza Łęckiego, który
widzi Wokulskiego w roli wykonawcy swych rozporządzeń, w pełni mu oddanego,
mylnie rozpoznając motywy postępowania kupca:
Bystry człowiek! on to pojmuje, że więcej zrobi i lepszą zyska reputację pomagając dźwigać się
dawnemu rodowi, aniżeli gdyby sam wyrywał się naprzód. Bardzo rozumny człowiek [...]. Choć chwilowo zdobył sobie księcia i całą arystokrację, mnie jednak okazuje najwięcej przywiązania. I nie będzie
tego żałował, gdy odzyskam stanowisko. [L-1 316].

Godna uwagi jest też refleksja księcia, który:
sądził i wierzył, iż ma prawo tak sądzić, że człowiek podobny Wokulskiemu, raz posiadłszy książęcą
życzliwość, powinien wyrzec się nie tylko swoich gustów i interesów, ale nawet majątku i osoby. Że
powinien lubić to, co książę, nienawidzieć tego, co nienawidzi książę, służyć tylko księcia celom i dogadzać tylko jego upodobaniom. [L-2 269]

Polska arystokracja bowiem, co Prus daje niejednokrotnie do zrozumienia czytelnikowi Lalki, nie przyznawała się do chęci wzbogacenia, jakkolwiek nie unikała
wydatków – najczęściej nie mając środków na ich pokrycie. Sferze tej jakby przyświecają słowa z jednej z powieści Fryderyka Skarbka, Podróży bez celu, w której
życie szlachty zostało zredukowane do następującej formuły:
pracować i ustawiczne czynić zabiegi, aby się wzbogacić, to tylko tak zwanym niższym klasom przystoi,
wyższych zaś powołaniem jest pędzić czas w szlachetnym próżniactwie39.

Czy jednak nie jest tak, że Prus w handlu dostrzegał rosnącą rolę informacji
i to ją uczynił niematerialną „walutą”. Sam pieniądz i jego gromadzenie w takim
ujęciu stałyby się w handlu nie tyle celem, ile środkiem do zdobycia informacji
i wiedzy, pozwalającej wyprzedzić konkurencję40.

37

38
39
40
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S z w e y k o w s k i (Twórczość Bolesława Prusa, s. 181) akcentuje przypadek i wywołany przez
niego irracjonalizm zajść, przy jednoczesnym podporządkowaniu następstwa zdarzeń logicznym
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Takie myślenie jedynie pozornie jest ahistoryczne. Przypomnijmy, iż już w pozytywizmie Henry Thomas Buckle akcentował rolę wiedzy (a więc informacji) w życiu narodów, których rozwój uzależniał od następujących czynników: ilości wiedzy,
jej kierunku oraz stopnia upowszechnienia41. Świadomość rosnącego znaczenia
przepływu informacji sprawia, iż zdaje się ona pozbawiać pieniądz naturalnych dla
niego funkcji. To, że w Lalce jest mało wzmianek o pieniądzu, oznacza coś więcej
niż tylko wyraz podświadomego rozczarowania jego pozorną mocą.
Tak nowoczesnego odczytania roli informacji w życiu społecznym, jakie pojawia
się w utworze Prusa, trudno poszukiwać w powieści Zoli Wszystko dla pań – dziele powstałym zaledwie kilka lat wcześniej od Lalki. Być może, zadecydowało o tym
inne rozłożenie akcentów w historii o perypetiach Denise i Moureta; jednakże utwór
Zoli to p r z e d e w s z y s t k i m analiza relacji między odwiedzającymi tytułowy
magazyn, podczas gdy autor Lalki miał ambicję ukazać społeczeństwo u progu
wymuszonych okolicznościami zewnętrznymi (postęp techniczny, zmiany obyczajowości, polityka zaborców po powstaniu styczniowym), ale koniecznych, przemian
mentalności.
Jaki obraz konsumpcji wyłania się z Lalki? Z pewnością jest on rozdarty między
tęsknotami za dawnym stylem solidnego kupiectwa, reprezentowanym przez Rzeckiego (ale też i – mimo różnic w poziomie etycznym – przez Mraczewskiego) a świadomością pojawienia się współczesnych realiów rynku. Zarazem jednak w powieści
nie ma sygnałów, które potwierdzałyby stanowisko Prusa, godzącego się na nową
formułę kupiecką.
Równocześnie utworu Prusa, podobnie jak i powieści Zoli, nie należy sprowadzać
do przedstawienia mechanizmów kierujących postępowaniem bohaterów. Odczytywaną w zaproponowany tu sposób Lalkę, jak i Wszystko dla pań można uznać
za metaforę XIX-wiecznego społeczeństwa konsumpcyjnego. Świadomość rangi
handlu w powieści Zoli podkreślona jest przez opis fasady domu handlowego –
znajdujące się tam „drzwi wejściowe, wysokie i głębokie jak kruchta kościelna,
ozdobione były u góry alegoryczną grupą przedstawiającą Przemysł i Handel, które
podają sobie ręce na tle odpowiedniego układu godeł”42.
Jednakże triumf subiekta nowej formuły każe zadać pytanie o cenę mariażu
Przemysłu i Handlu, o którym pisze Zola. Czy miałyby być nią depersonalizacja
stosunków między kupcem a jego klientem, mechanizacja aktu sprzedaży, wresz-
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„śpiżarnią najszlachetniejszej siły w naturze, bo ludzkiej pracy. On jest s e z a m e m, przed którym
otwierają się wszystkie drzwi, jest obrusem, na którym zawsze można znaleźć obiad, jest lampą
Aladyna, za której potarciem ma się wszystko, czego się pragnie. Czarodziejskie ogrody, bogate
pałace, piękne królewny, wierna służba i gotowi do ofiar przyjaciele, wszystko to ma się za pieniądze...” (L-2 288). I w tym wypadku zaakcentowany zostaje jednakże ich symboliczny wymiar,
jakkolwiek trudno nie wyczuć sarkastycznej goryczy w słowach wypowiadającego je.
H. Th. B u c k l e, Historia cywilizacji w Anglii. T. 1. Przeł. W. Z a w a d z k i. Lwów 1864, s. 189.
Apoteozie wiedzy towarzyszy w jego dziele pean na cześć naukowców: „odkrycia wielkich ludzi, raz
uczynione, nie opuszczają nas już nigdy więcej; one są nieśmiertelne, przechowują w sobie te
wieczne prawdy, co przeżyją ruinę wszystkich państw, walki ubiegających się o lepsze wyznań,
i ich kolejny upadek. [...] Odkrycia geniuszu pozostają jedynie” (ibidem, s. 190).
Z o l a, op. cit., s. 229.
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cie to wszystko, co dziś określane bywa mianem racjonalizacji i standaryzacji
zakupów? W takim ujęciu można byłoby traktować narodziny konsumpcji nowego
rodzaju jako przejaw refleksji krytycznej wobec mechanizacji życia codziennego43.
Pesymizm dziejowy to formacja umysłowa dominująca w modernizmie, jednak jego
zaczątków należy poszukiwać już w pozytywizmie. To wówczas w krakowskim
„Czasie” zauważano:
Nigdzie i nigdy jeszcze zwykła i powszechna cześć cielca złotego nie ogarnęła tak całego społeczeństwa. [...] nie wyrugowała tak systematycznie wszelkich innych uczuć lub dążeń jak obecnie [...].
[...]
Zdając przed sześciu laty [...] sprawę z wystawy paryskiej [...], pytaliśmy się wówczas, gdzie dalej
zajść może postęp materialny? I nasunęła nam się odpowiedź, że nadchodzi kolej na siłę niszczącą44.

Pesymizm, z jakim Prus przedstawia dzieje sklepu Wokulskiego i skupionych
wokół tego sklepu ludzi, odpowiada mentalności samego pisarza. Jak zauważał
Saul Breuer w związku z Prusem: „Zasadniczym tonem uczuciowości [autora Lalki]
[...], który decyduje o jej jakościowym zabarwieniu, są uczucia depresywne, melancholia, smutek”45. Być może, z tego względu rozpoznanie przez Prusa przemian
społecznych, którym dał wyraz na kartach Lalki, jest tak przekonujące46. Tym
bardziej iż – jak stwierdził Bachórz – Prus opowiadał się za regułami gry rynkowej,
opartej na własności prywatnej i konkurencji, która nie przerodziłaby się w „geszefciarstwo” Szlangbauma. Przejawem owych poglądów są wybory Wokulskiego,
ponieważ bohater ten przekroczył granice drobnego handlu i włączył się do wyścigu gospodarczego na wielką (jak na ówczesne warunki) skalę. Rezygnacja Wokulskiego z prowadzenia magazynu wynika nie z błędnej kalkulacji ekonomicznej, lecz
z odrzucenia zasad nowoczesnego handlu47. W sytuacji bowiem, gdy na decyzje
kierowanej przez Wokulskiego Spółki do Handlu z Cesarstwem wpływ miałyby
względy pozaekonomiczne, niemożliwe staje się zarówno całkowite wykorzystanie
oddanych do dyspozycji środków, jak i osiągnięcie zysku największego z możliwych.
W rozmowie z księciem Wokulski deklaruje: „Ja mam obowiązek dbać tylko o własny zysk i o taniość [towarów] dla nabywców” (L-1 147).
Mimo iż reprezentowana przez bohatera etyka kupiecka zdaje się nie przekonywać rozmówcy, trudno nie zgodzić się z tym, że jest ona logiczna. Podobnie
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Szczególnie groteskowego wymiaru refleksja ta nabiera w rozmowie Wokulskiego z Wąsowską na
temat dobierania przez nią kolejnych kochanków:
„Co pan chce – dodała wzruszając ramionami – to miłość wieku pary i elektryczności.
– A tak. Nawet przypomina kolej żelazną.
– Leci jak burza i sypie iskry?...
– Nie. Jeździ prędko i bierze pasażerów, ilu się da” (L-2 112).
Z wagonu. „Czas” 1872, nr 160, s. 1–2.
B r e u e r, op. cit., s. 14, przypis 2. Podobnie charakter Prusa określa Z. Wasilewski, na którego
powołuje się B r e u e r (cyt. jw., s. 27): „Prus był melancholikiem – i to jest jego rys naczelny”.
Obserwacja współczesnego rynku potwierdzałaby w takim ujęciu obawy XIX-wiecznych realistów,
triumf zaś bezosobowego, anonimowego sprzedawcy w sklepie Wokulskiego stał się zapowiedzią
„cywilizacji automatów” (Rzecki powiedziałby zapewne: machin parowych), znamiennej dla współczesnego hipermarketu, który można traktować jako spauperyzowanego następcę XIX-wiecznego
magazynu.
Zob. B a c h ó r z, op. cit., s. 60.
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zdroworozsądkowym imperatywem kierował się Fryderyk Skarbek – ekonomista,
na którym wychowało się pokolenie Wokulskiego, ale też i księcia.
Szlangbaum zbywał aluzje Rzeckiego na temat upadku sklepu słowami: „co do
malwersacyj, te wszędzie się trafiają. Skąd zresztą wezmę innych ludzi?” (L-2 473).
Słowa te można uznać za wyraz akceptacji dla powszechnego już w XIX wieku
przeświadczenia o nieuchronności pojawiania się w handlu zachowań nieetycznych.
W Moralności handlowej Herberta Spencera, analizującego procesy towarzyszące
rozwojowi nowoczesnego handlu, czytamy:
Współzawodnictwo naciska na opornych coraz mocniej. Zmuszeni oni są prowadzić nierówną
walkę, postawieni w niemożności korzystania ze źródeł, z których czerpią korzyści ich przeciwnicy.
Koniec końców i oni są zniewoleni pójść śladem innych48.

Pierwszy właściciel magazynu, w przeciwieństwie do Szlangbauma, nie był
zainteresowany zyskiem osiągniętym za wszelką cenę. Jego krokami kierowały
zasady etyki kupieckiej, nie pozwalające mu naruszyć wewnętrznego kodeksu.
Postępowanie zgodne z etyką Spencera nie zjednywało Wokulskiemu sympatii.
Wokulski, rządząc się etyką kupiecką (której wcieleniem w Lalce jest – prócz niego
– Rzecki), dbał o jakość dostaw wojskowych, wyrabiając sobie renomę, niezbędną
do późniejszego prowadzenia interesów z Suzinem. Podejście Wokulskiego do partnerów handlowych współgra z tezami Spencera na temat moralności kupca. Według
filozofa zysk był sekundarny w stosunku do tego, jak się go osiąga:
Kto bowiem będąc fabrykantem albo kupcem potrafi zgromadzić mienie bez cudzej krzywdy, ten
tym sposobem dowodzi, że wywiązał się z zadania lepiej od innych, którzy wywiązać się tak nie potrafili. [...]
Pod każdym więc względem, pożyteczne jest, żeby bogactwo zdobyte sprawiedliwie i użyte dobrze,
zbierało należny mu hołd uwielbienia49.

Kiedy jednak, dla pomnożenia zysków, Wokulski pragnął rozszerzyć działalność
Spółki do Handlu z Cesarstwem, był oskarżany – przez kupców, zarzucających mu
pragnienie ekspansji handlowej w głąb Rosji – o zachowania antypatriotyczne oraz
o brak cnót obywatelskich. Z tego, iż decyzja o współpracy z kupcami rosyjskimi
mogła wpłynąć na pozycję społeczną Wokulskiego, zdawał sobie sprawę nawet
Rzecki, uznawany za człowieka z poprzedniej epoki. W Pamiętniku starego subiekta pan Ignacy referuje rozmowę z anonimowym sprzedawcą, pragnącym (za jego
pośrednictwem) ostrzec Wokulskiego przed konsekwencjami handlu z Moskwą:
powtarzam, co gada całe miasto. Nie myślę bynajmniej szkodzić Wokulskiemu [...], ale... Przyznaj pan,
że ten człowiek szkodzi naszemu przemysłowi... Nie sądzę również jego patriotyzmu, panie Rzecki, ale...
szczerze panu powiem [...], że te perkaliki moskiewskie... [L-2 179]
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H. S p e n c e r, Moralność handlowa. W: Szkice filozoficzne. Cz. 1. Wyd. 2. Warszawa 1883, s. 108.
Ibidem, s. 126. S p e n c e r (ibidem, s. 129) kładł nacisk na etyczny sposób gromadzenia bogactwa,
ponieważ upatrywał w nim drogi do rozwoju społecznego: „Z dniem, w którym bogactwo nabyte
drogą nieprawą będzie tylko ściągać upośledzenie, a bogactwo dobrze nabyte otrzyma daninę pochwały należnej, ale nie większej, podczas kiedy hołdy najpiękniejsze będą zachowane dla tych,
którzy poświęcają siły i zdolności na dzieła najszlachetniejsze: wtenczas bądźmy pewni, że wiele
rzeczy dobrych się urzeczywistni, a mianowicie, że moralność handlowa wzniesie się wielce”.
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Innym sposobem wymuszenia zmiany polityki handlowej Wokulskiego stało się
podważenie wiarygodności jego partnerów. Oto słowa pewnego kupca skierowane
do Rzeckiego: „ostrzeż pan Wokulskiego (nie ode mnie, tylko od siebie), że ten jego
wspólnik Suzin to wielki hultaj i zapewne niedługo zbankrutuje...” (L-2 178–179).
Wokulski jest również dyskredytowany – kupcy odmawiają mu kompetencji: „Co
on ma robić między kupcami, taki pan, taki... dyplomata, taki... nowator, co nam
tu nowe towary sprowadza?...” (L-2 195).
Postrzeganie decyzji handlowych przez pryzmat patriotyzmu lub źle pojmowanej tradycji kupieckiej, reprezentowane przez Węgrowicza, było obce Wokulskiemu.
W poszukiwaniu godnego etycznie zarobku wchodził on w spółkę z Suzinem, przedstawicielem kupców rosyjskich, kierując się pragnieniem osiągnięcia zysku gwarantującego rentowność przedsięwzięcia. Toteż u podstaw decyzji Wokulskiego
o związaniu się z Moskwą leżały nie sympatie prorosyjskie, lecz kalkulacja handlowa. Nie przeszkadzało to jednak łódzkim fabrykantom krytykować poczynań Spółki, upatrywali w niej bowiem konkurencji zagrażającej ich interesom. Argument
o „złym patriotyzmie” Wokulskiego, jakim szermowali, należy przeto uznać za
pretekst do pozbycia się z rynku tkanin poważnego rywala (tym bardziej że sami
też sprowadzali perkal z Rosji). Podobnie pretekstowa była rozpowszechniana sugestia o możliwości wywołania epidemii dżumy, której bakterie miały być przeniesione na importowanych przez spółkę materiałach. Stary subiekt notuje:
Co my mamy przez tę dżumę!... Kogo spotkam, mówi: „Co, dobrze wam sprowadzać perkaliki
z Moskwy? Zobaczysz pan, że razem z nimi sprowadzicie morową zarazę”. [L-2 177]

Bezpodstawności podobnych supozycji dowodzi fakt, iż nawet Rzecki ma świadomość ich pozornego charakteru:
Zdaje mi się jednak, że autorami ich [tj. anonimów i plotek] są przede wszystkim kupcy, nasi
współzawodnicy, albo też fabrykanci perkalików łódzkich.
Ci utopiliby nas w łyżce wody, choćby żadnej dżumy nie było. [L-2 177]

Swoje rozważania konkluduje, dochodząc – poprzez reductio ad absurdum – do
wniosku:
Stach jest złym patriotą, ponieważ tanimi perkalikami zepsuł trochę interesa łódzkim fabrykantom.
[...] Zobaczymy, co będzie dalej. [L-2 180]

Bezsens zaprezentowanej tu koncepcji motywowany jest względami uczciwości
kupieckiej. Rzecki, wzór moralności handlowej – nie umie pogodzić się z instrumentalnym traktowaniem cnót obywatelskich jako oręża w zwalczaniu konkurencji. Dlatego też, nie mogąc przeciwdziałać rozpowszechnianym przez rywali plotkom,
stara się zachować wobec nich dystans.
Przywołane tu – dyskredytujące Spółkę Wokulskiego – zachowania kupców,
naganne w świetle etyki handlu, to negatywne punkty odniesienia dla, kształtowanego zgodnie z propozycjami Spencera, programu moralności kupieckiej, jaki Prus
zawarł na kartach Lalki. Handel to jedna z dziedzin życia społecznego, która może
stać się przestrzenią aksjologicznie nieobojętną. Wartości etyczne leżące u podstaw
Spółki do Handlu z Cesarstwem kierowanej przez Wokulskiego, wartości, które
wyznawał on sam w działaniach handlowych, nie tylko były godne szacunku i uzna-
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nia przez społeczeństwo drugiej połowy XIX wieku, lecz miały wymiar uniwersalny50.
O konieczności refleksji nad nimi również dziś świadczy kampania Fairtrade, której celem jest handel etyczny (tj. nie nacechowany wyzyskiem)51. Dlatego też Prusowska refleksja nad powinnościami kupca może stać się współcześnie wyznacznikiem pożądanego kierunku, ku jakiemu musi zmierzać ewolucja „cywilizacji
konsumpcji”, której jesteśmy świadkami52.
Abstract
ADAM MAZURKIEWICZ University of Łódź
“AND SO WE HAVE A NEW SHOP...” A PICTURE OF MODERN CONSUMPTIONISM BIRTH
IN BOLESŁAW PRUS’ “LALKA” (“THE DOLL”)
The picture of consumptionism emerging from Prus’ novel is torn between yearning for past style of
commerce and awareness of its inadequacy to the market reality contemporary to the author. Lalka
(The Doll) understood in this mode may be regarded not only as a metaphor of 19th c. consumerist
society, but also as a manifestation of reflection over daily life mechanisation.
At the same time, ethical values followed by the novel’s protagonist in his trade were both worthy
of regard and necessary in the second half of the 19th c. society; they are tied to a universal ethical
project realisable nowadays. Thus, Prus’ reflection over trade ethics may now become an indicator of
the trader ethics evolution in the days of “consumerist society” heyday.
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Podobną do Prusowskiej wizję etyki kupieckiej, dla której punktem odniesienia może stać się
protestancka etyka pracy, proponuje J. K o r z e n i o w s k i w Krewnych („Gazeta Warszawska”
1856, nry 168–297). W powieści tej cnoty mieszczańskie podniesione są do rangi kryteriów wartościowania jednostki i jej przydatności w społeczeństwie. Same zaś stają się godne szacunku na
równi z religijnością bądź patriotyzmem. W utworze Korzeniowskiego homo oeconomicus to ideał
człowieka.
Informacje na temat kampanii Fairtrade można znaleźć na stronie internetowej: http://www.
ekonsument.pl/ (dostęp: 31 III 2015).
Zob. A. G r z e g o r c z y k, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym. Warszawa 1989, s. 64. –
Ch. K. W i l b e r, The Ethics of Consumption. A Roman Catholic View. W zb.: Ethics of Consumption.
The Good Life, Justice and Global Stewardship. Ed. D. A. C r o c k e r, T. L i n d e n. Lanham 1998.
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BOLESŁAW PRUS I WĄTPLIWY BLASK POSTĘPU
W roku 1910 Bolesław Prus opublikował felieton zatytułowany Co to znaczy postęp?
W felietonie tym udziela odpowiedzi na to – skomplikowane, wydawałoby się – pytanie.
Po pierwsze, postęp jest snem. Prusowi śni się (jak zapewnia on: „legalnie
i cenzuralnie”1), że był na jakiejś wystawie światowej – w Londynie czy w Paryżu.
Zwiedzał tam gmach noszący miano „Dzieje Postępu”. Na samym jego dnie, w suterenie, znajdowali się ludzie pierwotni, pozostający na etapie całkowitej dzikości.
Parter oznaczony był nazwą „Dobrobyt” – charakteryzował się dostatkiem materialnym i „ogólnym stanem cywilizacji” (pola, domy, odzież). Na tym poziomie istniały
już instytucje powołane do opieki nad słabszymi członkami społeczeństwa: starcami i dziećmi. W społeczności zamieszkującej „Dobrobyt” nie ma ludzi opuszczonych
– każdy ma rodzinę i przyjaciół albo czuwa nad nim jakaś instytucja opiekuńcza.
W tym pałacu przyszłości:
Prawie nie znano głodu, chłodu, braku odzieży, słowem – nędzy; naprzód bowiem istniały olbrzymie
składy materiałów spożywczych, opałowych, tkanin, sprzętów, naczyń, a dalej zakłady, w których można było wykąpać się, odziać, najeść, przespać, usłyszeć koncert, odczyt lub kazanie, zobaczyć galerię
obrazów albo widowisko teatralne.
Wszystkie owe składy, sklepy, instytucje łączyły się wygodnymi drogami, po których można było
szybko przewozić ludzi i towary. Nadto zaś od parteru na pierwsze piętro i z pierwszego piętra do parteru prowadziły olbrzymie schody, ciągle zajęte przez publiczność. Jedni schodzili z piętra na dół,
niosąc w rękach wyrobione przez siebie przedmioty: odzież, obuwie, pieczywo, sprzęty, książki, rękopisy, obrazy, nuty, słowem – wszystko, co ktoś sam wyprodukował. Ze swoim wyrobem każdy szedł do
odnośnego składu, oddawał przedmiot i otrzymywał pieniądze; potem z pieniędzmi szedł do innych
składów i kupował, co było mu potrzebne2.

Takich przejrzystych pałaców przyszłości do początku w. XX widziano już niemało. Pierwszym z nich był Pałac Kryształowy, w którym odbyła się Wystawa
Światowa w Londynie w r. 1851, kolejne wystawy w europejskich stolicach zawsze
w jakiś sposób odnosiły się do ustanowionego przez Johna Paxtona wzorca: olbrzymie, przejrzyste konstrukcje z żelaza i szkła, w których miał się pomieścić cały
świat.

1
2
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B. P r u s, Co to znaczy postęp. W: Kroniki. Oprac. Z. S z w e y k o w s k i. T. 20. Warszawa 1970,
s. 263. (Pierwodruk: „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 45, z 5 XI).
Ibidem, s. 266.
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W swoim felietonie Prus zbiera rozmaite głosy i przeświadczenia epoki: pałac
kryształowy stał się wzorcem organizacji czasu i przestrzeni, modelem życia i zamkniętym światem, którego zamknięcie można przeoczyć – jest on przejrzysty,
a nieograniczona władza spojrzenia daje iluzję wolności i nieograniczonego posiadania przestrzeni.
Wyśniony przez autora Lalki pogodny przecież obraz społeczeństwa dobrze
urządzonego i żyjącego dostatnio ma jednak kilka rys. Nie rys nawet, ale wręcz
szczelin. Podłoga na piętrze „Dobrobyt” nie jest równa, lecz wypukła: najwyższa
pośrodku, zniża się ku ścianom. Trzeba chodzić po niej ostrożnie, najlepiej korzystać przy tym z pomocy innych ludzi. Można – przy odrobinie nieuwagi – wpaść
w szczelinę i znaleźć się piętro niżej: w suterenie prymitywu, wśród ludzi pierwotnych, i tak jak oni być wystawionym na głód, chłód, nędzę i inne niedole. Jak się
okazuje, najczęstszymi ofiarami szczelin nie są ludzie niedołężni czy starzy, lecz
próżniacy i złośliwcy, a także ulegający nałogom; to oni „nie zasługują na pomoc
bliźnich, a spadłszy, stają się proletariatem”3. Ostatecznie więc ten sen szczęśliwy
ma w sobie coś z koszmaru – świat dobrobytu nie jest ani stabilny, ani bezpieczny.
Znalezienie się w nim nie oznacza osiągnięcia trwałej równowagi, noga może się
w każdej chwili poślizgnąć, upadek w dzikość (proletariat?) jest tuż, tuż.
Niewielka pociecha płynie ze spostrzeżenia, że niebezpieczeństwo regresu w największym stopniu staje się udziałem próżniaków i tych wszystkich, którzy wyrzekają się uczestnictwa w świecie postępu. Prus nie był – o ile mi wiadomo – czytelnikiem Jeana-Jacques’a Rousseau, ale tropy kierujące nas w stronę oświeceniowej
aksjologii postępu z pewnością można tutaj odnaleźć. Zasadniczo w większości
koncepcji oświeceniowych postęp, po pierwsze, uważa się za zgodny z „naturą
ludzką”, czymkolwiek ona jest. Po drugie – wyzwala on od nieszczęścia i zła,
a wszystko, co do nich prowadzi, stanowi sprzeczność wobec idei postępu, gdyż
jest ona moralna. Świat bardziej oświecony byłby jeśli nie idealnie szczęśliwy, to
z pewnością do tego ideału zbliżony. Postęp intelektualny/cywilizacyjny i postęp
moralny stanowią więc jedność4. W odczycie zatytułowanym O odkryciach i wynalazkach Prus właśnie to mówi: „razem z powiększeniem się odkryć i wynalazków,
z polepszeniem się warunków bytu i ludzie stają się moralnie lepszymi”5. W tym
– jak informuje karta tytułowa – „odczycie popularnym”6 Prus podaje jasną definicję postępu/rozwoju cywilizacji: „stopniowe doskonalenie się społeczeństw ucywilizowanych, [...] ciągły przyrost wiadomości o przedmiotach istniejących w naturze,
[...] ciągłe powiększanie się ilości narzędzi i materiałów użytecznych [...]”. Tak rozumiany postęp pozwala ludzkości na wiele – przy czym samo pojęcie „ludzkości”
jest przez Prusa traktowane dość osobliwie: „Odkrycie np. Ameryki i Australii oddało w ręce ludzkości przeszło 900 mil kwadratowych gruntu bardzo urodzajnego
i bogatego, miejsca więc na mieszkanie nieprędko zabraknie”7 – najwyraźniej ziem

3
4
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Ibidem.
Zob. B. B a c z k o, Rousseau: samotność i wspólnota. Gdańsk 2009, s. 122.
A. G ł o w a c k i [B. P r u s], O odkryciach i wynalazkach. Warszawa 1873, s. 8. Jest to tekst odczytu wygłoszonego 23 III 1873 w Warszawie.
Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 6.
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Ameryki i Australii nie zajmowała „ludzkość”. Los mieszkańców tych nowych terytoriów jest jednak rzeczywiście nieludzki:
W Ameryce, a bardziej jeszcze w Australii, żyją plemiona tak ubogie, że mieszkają w norach, chodzą nago i jedzą nawet zdechłe i gnijące ryby i zwierzęta. Są plemiona tak dzikie, że pożerają nie tylko
swoich nieprzyjaciół, ale nawet własne dzieci. Ludzie ci są tak ograniczeni, że język ich posiada zaledwie
kilkaset wyrazów, że więcej niż do stu doliczyć nie mogą, że wreszcie zupełnie nie zdają się być zdolni
do przyjęcia europejskiej cywilizacji8.

Los tych ludów – jak pisze Prus – choć przerażający, jest już przesądzony. Niezdolne nie tylko do zrozumienia idei postępu, lecz także do prostszej umiejętności
– czyli przyjęcia i stosowania odkryć i wynalazków – znikną one z powierzchni
ziemi.
Nie wydaje mi się, by w duszy Prusa (jeśli w ogóle w tej kwestii można się wypowiadać) grały nazbyt głośno nuty imperialne, pragnienie podbojów i ekspansji.
Trzeba – to oczywiste – pamiętać o języku, na którego użycie pozwalała epoka9;
myślę zresztą, że Prusa stosunek do kolonizacji i język, którym się posługuje, by
o tym pisać, to oddzielny temat, niewątpliwie zasługujący na uwagę i wart rozwinięcia. Nie do zignorowania jest też aspekt taki, jak poetyka odczytu (popularne
wystąpienie, które powinno być zrozumiałe dla niespecjalistów i charakteryzować
się pewną wyrazistością retoryczną) oraz felietonu – formy krótkiej, przewrotnej,
w przypadku Prusa prawie zawsze zaczepnej, polemicznej wobec innych głosów
i opinii.
Całość wywodu w odczycie Prusa prowadzi jednak do spostrzeżeń i wniosków
dotyczących społeczeństwa polskiego. Ostry obraz „dzikich”, którzy będą starci
z powierzchni ziemi w momencie nadejścia „ludzkości”, zostaje odwrócony i przeniesiony – dość niespodziewanie – w niepokojąco bliskie okolice. W ostatnich,
wieńczących całość wystąpienia akapitach Prus zaczyna mówić o polskim „niedołęstwie”10 i rozmaitych zagrożeniach, które wiążą się z konsekwentną niezgodą na
uczestnictwo w nowym wspaniałym świecie:
Ten, kto kieruje młotem parowym, musi być o wiele ukształceńszy od tego, który bije młotem
zwykłym. Maszynista na statku parowym bez porównania musi więcej umieć od przewoźnika. [...]
Ile razy do nas sprowadzą nową machinę, tyle razy i ludzi trzeba przy niej z zagranicy sprowadzać,
a to dlatego, że miejscowy nieukształcony robotnik rady sobie z tą machiną nie da, nie może zrozumieć
jej ruchów, nie potrafi nią pokierować, nie umie jej naprawić, gdy się zepsuje11.

8
9

10
11
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Te dwa teksty – odczyt O odkryciach i wynalazkach i felieton, w którym pojawia
się sen o wystawie światowej – dzieli niemal 40 lat. Prus w r. 1873 jest początkującym dziennikarzem, jego działalność felietonistyczna dopiero się kształtuje,
a twórczość literacka to dość odległa i niepewna – z tamtej perspektywy – przyszłość.
Cztery dekady twórczości autora Kronik to okres bardzo intensywnych zmian
w sposobach komunikowania się, podróżowania czy w tym wszystkim, co można
by nazwać „obsługą życia codziennego”. Gdy Prus zaczyna pisać i publikować regularnie swoje felietony, od uruchomienia pierwszej linii kolejowej w Wielkiej Brytanii (1825) mija pół wieku, niemal tyle samo od narodzin fotografii (1826: Widok
z okna w Le Gras Josepha Nicéphore’a Niépce’a). Dekadę później pojawia się wynalazek Louisa Jacques’a Daguerre’a (1837).
W roku 1844 powstaje Kolej Warszawsko-Wiedeńska (polski odcinek to: Warszawa–Kutno–Włocławek–Aleksandrów–Ząbkowice–Sosnowiec). W latach czterdziestych do telegrafii zostaje wprowadzony kod składający się z kresek i kropek,
znany powszechnie jako alfabet Morse’a, i uruchomiona zostaje w Stanach Zjednoczonych pierwsza linia telegraficzna. W roku 1855 z Konstantynopola do Paryża
można już wysłać wiadomość telegrafem. Kabel transatlantycki pomyślnie zainstalowano w r. 1866 i stary świat połączył się z nowym. Kalendarium odkryć i wynalazków w tym okresie pęcznieje z każdym rokiem, nie będziemy ich wszystkich
wymieniać.
W Egiptian Hall w Londynie w roku 1892 zaprezentowany zostaje „Apparatus
for producing stage illusions” – autorami wynalazku byli John Nevil Maskelyne Jr.
i Charles Morrit. Przypadek rodziny Maskelyne jest ciekawy: jej członkowie zajmowali się sztukami iluzjonistycznymi. John N. Maskelyne senior był zegarmistrzem,
a jego praktyczne umiejętności oraz wiedza o tym, jak działają drobne i precyzyjne
mechanizmy, pozwoliły na zdemaskowanie jednego ze słynnych amerykańskich
spirytystów z „The Davenport Brothers” (znanych z tzw. Cabinet of Dark Séance).
Razem z George’em Cookiem założyli spółkę, którą określali jako „Royal Illusionists
and Anti-Spiritualists”. Organizowali pokazy „sztuczek” – lewitacji, znikających
przedmiotów. W roku 1873 John Maskelyne senior otworzył pracownię w Egyptian
Hall w Londynie. Współpracował z najlepszymi iluzjonistami swoich czasów, a z jego
pomysłów korzystał również Georges Méliés. Maskelyne opatentował kilkadziesiąt
różnych urządzeń, wśród nich także „praktyczne”, jak jedno z rozwiązań klawiatury maszyny do pisania (klawisz Shift), zamek na monety do publicznych toalet czy
maszyny do sprawdzania biletów, ale wśród zgłoszonych przez niego były i patenty na iluzję sceniczną. Sama idea „patentu na sztuczkę” jest wewnętrznie sprzeczna: sztuczka polega przecież na tym, że nikt nie wie, na czym ona polega. Patent
– na tym, że mechanizm zostaje bardzo dokładnie opisany. Maskelyne’owie opatentowali m.in. trik, w którym pozornie obcinano kończyny wystające z zamkniętej skrzyni (ręce i nogi były projekcją); iluzja opatentowana przestaje być „cudownością”, staje się techniką, a prawo do używania jej można kupić wraz z instrukcją obsługi.
Rok wcześniej (1891) w USA Elijah Jefferson Bond z Baltimore rejestruje „The
Quija Board™” – tabliczkę do komunikowania się z duchami.
Interesująca i tajemnicza; niezrównana w przepowiadaniu przyszłości, czytaniu w umysłach, jasnowidzeniu; udziela inteligentnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Sprawdzona w praktyce przed
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opatentowaniem. Cena $ 1,50. We wszystkich najlepszych sklepach z zabawkami, pasmanteriach
i sklepach papierniczych

– mówiła ulotka reklamowa12. Urządzenie służące do porozumiewania się z zaświatami i dające szansę uzyskania odpowiedzi na k a ż d e pytanie można więc było
nabyć w jakimkolwiek sklepie za cenę naprawdę niewysoką. Patenty na perpetuum
mobile to oddzielny temat; pojawiło się ich bardzo wiele, a wysiłki inżynierów,
uczonych, popularyzatorów nauki – by przekonać entuzjastów wynalazku, że przeczy on znanym już prawom przyrody – spełzały na niczym. Jak wszyscy pamiętamy,
konstruktorem takiej maszyny był również Stanisław Wokulski. Miała działać do
końca świata, ale coś się w niej zepsuło po 15 minutach – jak objaśnia Rzecki.
Pomysłów, które z perspektywy czasu okazały się nie całkiem trafne albo niezbyt
zbieżne z rzeczywistością, było wśród wynalazków XIX w. bardzo wiele – choćby
projekt komunikacji balonowej czy zaprezentowane w 1887 r. urządzenie, które za
pomocą delikatnych impulsów elektrycznych miało leczyć w s z y s t k i e choroby
(nazywało się po prostu „Apparatus for treating diseases”, autorem patentu był
Hercules Sanche z Nowego Orleanu).
Podane przykłady to pewien wybór – to jasne. Sądzę jednak, że nawet ta krótka lista pokazuje, jak zróżnicowane były praktyki „wynalazczości” i w jak wielkie
pomieszanie mogły wprawiać użytkowników. Termin „użytkownik” jest zresztą
bardzo nieprecyzyjny, bo w polskim wieku XIX więcej było „czytelników” wynalazków niż ludzi, którzy mieli rzeczywisty kontakt ze wszystkimi tymi nowościami
i w istocie z nich korzystali. Źródłem wiedzy o świecie postępu była w dużym stopniu prasa, doświadczenie – w stopniu znacznie mniejszym. W kalendariach XIX-wiecznej wynalazczości występują obok siebie przełomowe osiągnięcia (np. kolej
czy nowe media), drobne, acz ważne wynalazki praktyczne (typu: otwieracz do
konserw, kapsel, aspiryna, żywność instant), projekty całkowitej zmiany świata,
możliwej dzięki opanowaniu jakiejś wszechzasady (perpetuum mobile, metal lżejszy
od powietrza, lek na wszystkie choroby), oraz odmiany tychże epokowych wynalazków i odkryć sprowadzone do wymiarów kultury popularnej – wczesnej kultury
masowej (tabliczka „Quija” za 1,50 dolara).
Nie wiem, czy możliwe do odtworzenia jest to, w jaki sposób wiadomości o wszystkich tych cudownościach były odbierane.
Pierwszy odcinek Lalki został opublikowany w „Kurierze Codziennym” 2 IX
1887, we czwartek. Kolejne odcinki powieści ukazywały się do 24 V 1889. Lektura
tych wybranych roczników gazety przypomina o tym, jak istotna jest różnica między powieścią w odcinkach a powieścią-książką – jakkolwiek banalnie brzmi to
stwierdzenie. I nie chodzi tutaj o zabiegi kompozycyjne i pisarskie strategie, lecz
o to, co nazwałabym „środowiskiem”, które obejmuje nie tylko teksty prasowe, ale
i układ graficzny czy też sposoby konstruowania i porządkowania informacji. Szczególnie znacząca wydaje mi się tutaj różnorodność porządków czasowo-przestrzennych i związana z tym niejednolitość i nierównomierność obszarów podlegających
zmianie modernizacyjnej.
Tak się akurat złożyło, że pierwszy odcinek powieści Prusa ukazał się w tym
12
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samym numerze, w którym redakcja donosiła z dumą o nadejściu „w dniu onegdajszym” maszyny pospiesznej, czyli rotacyjnej, dla „Kuriera”. Ma ona tłoczyć 10 tys.
egzemplarzy na godzinę, za 14 dni zostanie uruchomiona, zajdą wielkie zmiany
w druku i w papierze – powiadamiają Gebethner i Wolff. Zapowiedź znaczącego
przyspieszenia w produkowaniu i dystrybuowaniu wiadomości sąsiaduje z początkiem pierwszej polskiej powieści nowoczesnej. Ludzie będą czytać więcej i szybciej,
zwiększy się też poważnie liczba użytkowników prasy, ponieważ dzięki tej innowacji zdecydowanie wzrośnie nakład dziennika. Lalka wchodzi więc od razu w ten
przyspieszony i rozszerzający się obieg.
Czas w końcówce w. XIX mocno przyspiesza i zaczyna się go coraz dokładniej
mierzyć. Pod winietą „Kuriera”, w środkowej części strony, znajdują się informacje
o porze wschodów i zachodów słońca oraz księżyca na najbliższe dni, a także o całkowitej długości dnia, z dokładnością „chronometryczno-astronomiczną” – np.:
słońce wschodzi o godz. 6 minut 01; czas zajścia księżyca podany jest z równą
dokładnością. Doświadczenie, na którego podstawie można było oznaczać początek
dnia i nocy (wiemy przecież, nawet dziś, że zachód słońca i nadejście nocy nie mają
charakteru „nagłego”, lecz są rozciągnięte w czasie) ustępuje chronometrowi i dyktowanym przez niego ustaleniom. Szara godzina – interwał między dniem a ciemnością – zostaje zastąpiona przez oznaczenie urzędowe, przez oficjalną i podaną na
piśmie informację. Jaką wartość miała tego rodzaju wiedza, czerpana z prasy,
w latach osiemdziesiątych XIX wieku? Praktycznego raczej nie – trudno mi sobie
wyobrazić jej bezpośrednie, powszechne zastosowania. Jednak przeświadczenie
o tym, że świat został ostatecznie zmierzony i opisany, mogło towarzyszyć czytelnikom, którym zabudowa miejska zasłaniała horyzont na tyle, by o końcu dnia
dowiadywali się nie z własnej obserwacji, ale z codziennej gazety. Na tej samej
wysokości strony, tuż obok astronomicznej wykładni wschodów i zachodów, redakcja podaje dni świętych patronów („dziś św. Remigiusza, bis. męcz., jutro św. Najś.
M.P.Różań., pojutrze Kandyda męcz.”), po prawej – imieniny z kalendarza „świeckiego”13. Sądzę, że można potraktować to jako świadectwo przeplatania się różnych
porządków czasowych: kalendarz liturgiczny używany jest równolegle z kalendarzem
astronomicznym, ten zaś z jeszcze innym, który nazwałabym miejsko-towarzyskim.
Czytelnicy „Kuriera Codziennego” funkcjonowali w tych wszystkich porządkach.
Dodać tu musimy jedną rzecz: zamieszanie wynikające z równoczesnego stosowania kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego14. Mówiąc o polskim wieku XIX,
uważamy tę podwójność kalendarza za kwestię oczywistą, mnie wszakże wydaje

13
14
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się ona dodatkową zmienną w tamtym ruchliwym świecie. Wyrazem tego zamętu
jest zresztą sposób umieszczania daty na tytułowej stronie „Kuriera”. W niektórych
numerach z r. 1889 wygląda to następująco: nad winietą mamy linijkę o takiej
zawartości – od lewej: data dzienna zapisana jako „ułamek” (23 września / 5 października 1889, przy czym czcionka jest tutaj tak mała, że właściwie nieczytelna),
Warszawa (kapitalikami), w dalszej kolejności powtórzona zostaje data dzienna
„5 października 1889”. Mamy więc w jednym wierszu datę dzienną podaną trzykrotnie.
„Kurier” zamieszcza także rozkłady jazdy pociągów. W roku 1887 większość
pociągów odchodzi z Warszawy o godzinach podzielnych przez pięć; zdarzają się też
połączenia „naprawdę nowoczesne”: pociągi Kolei Warszawsko-Petersburskiej odjeżdżają o 10.03, 11.33, pociąg pocztowy do Mławy o 6.57. W miarę upływu lat te
minutowe interwały zaczynają mieć coraz większe znaczenie – rozkłady jazdy publikowane w tym samym piśmie dwa lata później są pełne takich „nieokrągłych”
oznaczeń czasu.
Właśnie wtedy trwał na całym świecie proces ujednolicania czasu, tak charakterystyczny dla kolejowego uniwersum. Proces ten wszakże okazał się długi i skomplikowany, a odpowiedzi na pytania: „Która godzina?” oraz „O której odjeżdża pociąg?” – naprawdę nie były jednoznaczne. Konieczność standaryzacji czasu wiązała się w oczywisty sposób z rozwojem sieci kolejowych i telegraficznych, przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Pod koniec XIX stulecia liczba
„czasów lokalnych” była jednak wciąż bardzo duża. Jeszcze około r. 1870 podróżny
przemieszczający się z Waszyngtonu do San Francisco musiałby przestawiać zegarek ponad 200 razy, gdyby chciał go uzgodnić z zegarami dworcowymi na mijanych
stacjach! W roku 1884 w Waszyngtonie odbyła się Prime Meridian Conference,
ustanowiono Greenwich jako południk zerowy, określono długość dnia, podzielono
ziemię na 24 strefy czasowe, różniące się między sobą o godzinę. Ale – ustalenia te
nie przyjęły się wcale tak szybko, a za moment narodzin czasu uniwersalnego wypada uznać dopiero 1 VII 1913, gdy z wieży Eiffla wysłano sygnał czasu, który obiegł
cały świat. Tak skończyła się era „niepodległości” czasów lokalnych15.
Umieszczam tutaj tę dygresję nie tylko dlatego, że wydaje mi się interesująca
kwestia lokalnych doświadczeń czasu wypartych przez czas precyzyjnie mierzony,
standaryzowany, ustanawiany zawsze w jakiejś „centrali”, więc dany z zewnątrz
i w pewien sposób zawsze oderwany od doświadczenia. Równie ciekawy jest ten
przedziwny porządek przejściowy, w którym stopniowo rozkwitający ład globalny
w końcu XIX stulecia łączył się ciągle z doświadczeniem lokalności – nawet w warunkach warszawskich, specyficznie wielkomiejskich. Taki zaś dziennik jak „Kurier”
odwoływał się do tej wielorakości porządków i doświadczeń, a ślady niejednolitości
doświadczenia czasu są w tym piśmie w epoce Lalki wyraźne.
W „Kurierze Codziennym” znajdujemy np. informacje o repertuarach teatralnych, nie podaje się jednak ani godzin rozpoczęcia spektakli, ani adresów poszczególnych scen – w wypadku Teatru Wielkiego i Rozmaitości. Przy Teatrze Nowym
mamy wskazanie: „ul. Królewska” (bez numeru), „godzina 7 i ½ wieczór”. Pod koniec
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lat osiemdziesiątych ta część dziennika zostaje nieco rozbudowana i drukuje się
pełną obsadę spektakli. O której chadza się do teatru i gdzie który z nich się znajduje – to jednak nadal wiedza zwyczajowa, jej standaryzacja nie jest konieczna.
Informacje o czasie wydarzeń redakcja podaje tylko wtedy, gdy nie są one częścią
wiedzy lokalnej:
Zgromadzenia: Zebranie uczestników spółki owocarskiej, lokal Towarzystwa ogrodniczego Chmielna 14, o godz. 6.00 po południu.
Otwarcie sklepu stowarzyszenia Merkury dla robotników fabrycznych na Solcu, Zakłady Fabryczne Lilpop, Rau i Loewenstein, o godzinie 11.00 przed południem.
Wystawy: Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – od 10.00 do 6. Wystawa obrazów A. Krywulta
w Hotelu Europejskim – od 6 rano do zmierzchu.
Wystawa nasion w Muzeum przemysłowo-rolniczym, od 10.00 do 516.

Jedyna instytucja, której adres w tym komunikacie podano, to Towarzystwo
Ogrodnicze, reszta lokalizacji musiała być oczywista dla czytelników – potencjalnych
widzów i uczestników zapowiadanych wydarzeń. Godziny zostają określone, wszakże przy wiadomości o wystawie w Hotelu Europejskim pojawia się czas oznaczany
nie urzędowo, ale zwyczajowo: „do zmierzchu”.
Ten kalendarz interesujących wydarzeń miejskich, umieszczony na pierwszej
stronicy dziennika, zostaje w części powtórzony na stronicy kolejnej. Ponownie
ukazuje się ogłoszenie o otwarciu sklepu na Solcu: „Jeszcze raz przypominamy
o odbyć się mającym w dniu dzisiejszym zebraniu uczestników spółki owocarskiej”
– oznajmia redakcja, co uświadamia nam, że podwójne zawiadomienie o otwarciu
sklepu nie jest przeoczeniem, ale zabiegiem celowym. Przy tym tryb wyraźnie się
tutaj zmienia. O ile przywołany tu kalendarz z pierwszej stronicy ma charakter
„obiektywizującej się” informacji prasowej, o tyle powtórzone zawiadomienia są już
bardzo wyraźnym głosem redakcji, zachęcającej czytelników do wzięcia udziału
w zapowiadanych wydarzeniach. Jest w tym pewien ton charakterystyczny dla
gatunku ustnego znanego jako „ogłoszenia duszpasterskie” – słychać niemal głos
czytającego zza pulpitu zatroskanego redaktora: „Jeszcze raz przypominamy...”
To samo pismo publikuje regularnie obszerny dział zatytułowany Telegramy
„Kuriera Codziennego”. W jednym z numerów mamy tutaj doniesienia z Krakowa,
Wiednia i Budapesztu – o wizytacji ministra oświaty Gautscha w szkołach krakowskich i pracowni Matejki oraz skrót mowy tronowej cesarza Franciszka Józefa
w parlamencie węgierskim; są też telegramy z Paryża o jakiejś sprawie, w której
wyniku strażnik niemiecki Kaufman zastrzelił pod Raons dojeżdżacza Brignona
i zranił porucznika Wagena, następnie zbiegł („wiadomość dosyć nieprawdopodobna” – brzmi redakcyjny komentarz). Jaka jest logika informacji, która wydaje się
błaha (ale są na ten temat 4 depesze, umieszczone jedna pod drugą), a ponadto –
nieprawdopodobna, jak przyznaje to sama redakcja dziennika? Być może, umieszcza się ją tutaj, by skwitować wszystko piątą depeszą, zawierającą potwierdzoną
wiadomość, „że prowadzą się układy z Berlinem o ułatwienia w stosunkach pogranicznych francusko-niemieckich”. W tym samym dziale znajdują się jeszcze: informacje z Londynu (o wyborze Polydore’a de Keysera na Lorda Mayora i o pożarach
16
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w Ameryce), z Sofii (o bułgarskim projekcie zaciągnięcia pożyczki u księcia Coburga), z Rzymu (cholera w Mesynie), z Petersburga (na samym końcu, na dole stronicy – o Radzie Państwa debatującej nad ustawami dla przedsiębiorców oraz
o urlopie ambasadora niemieckiego, generała Schweinitza). Po pierwsze, waga tych
informacji wydaje się bardzo nierównomierna (francusko-niemieckie zatargi graniczne i urlop niemieckiego ambasadora). Po drugie – część wiadomości zostaje
powtórzona, a nie zsyntetyzowana (cztery szczegółowe telegramy o bójce między
żołnierzami). Po trzecie – nowoczesne medium, jak się okazuje, nie czyni rzeczy
całkiem pewnymi i sama redakcja opatruje ostrożnym komentarzem („nieprawdopodobne”) to, co zostało przesłane „ze świata”. Po czwarte – nie jest jasne, jaka była
zasada klasyfikowania informacji: oparta na sposobie ich przekazywania („telegramy” – jako oddzielny typ wiadomości, szczególnie aktualnych) czy na tematyce.
W niektórych numerach ten sam dział nazywa się Ze świata i Z Cesarstwa, w niektórych Wiadomości bieżące, w niektórych zaś pojawiają się wszystkie te tytuły.
Sąsiadują ze sobą informacje o najróżniejszym charakterze. W Wiadomościach
bieżących to np.: operacje rosyjskiego ministerstwa finansów i rosyjskie pożyczki
zagraniczne, działalność towarzystw asekuracyjnych, planowana liberalizacja „wydawania przywilejów na wynalazki”, o której piszą dzienniki petersburskie, a „Kurier” to przedrukowuje; prace ministerstwa komunikacji i dróg wodnych, pomysł
inżynierów francuskich, by przeprowadzić sieć kanałów łączących Bałtyk z Morzem
Czarnym – donoszą o tym nieokreślone „dzienniki zagraniczne”; działania ministerstwa spraw wewnętrznych w sprawach koniokradztwa, zjazd chmielarzy, piwowarów, rolników i młynarzy oraz spotkanie kwartalne członków archikonfraterni literackiej, które ma się odbyć w Warszawie „jutro”; losowanie akcji i obligacji Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej i rozpoczęcie wypłat obligacji
pożyczki I i II serii m.st. Warszawy zaciągniętej na urządzenie kanalizacji i wodociągów. Sekcja Ze świata zawiera m.in. takie tytuły: Wystawa pszczelnicza w Poznaniu, Wycieczka Czechów do Krakowa, ponadto dalsze doniesienia dotyczące
burmistrza Pragi, instalowania linii telefonicznej łączącej Wiedeń z Pesztem oraz
zjazdu lekarskiego w Waszyngtonie.
W latach osiemdziesiątych XIX w. stosuje się wciąż sztywną makietę. Układ
strony „Kuriera” jest trójkolumnowy, informacje umieszczone w poszczególnych
działach „przelewają się” między kolumnami – trzy ostatnie linijki Wiadomości
bieżących znajdują się np. tuż nad Nekrologią, ta zaś płynnie przechodzi w Dział
Przemysłowo-Handlowy. Zawiadomienie o tym, iż „Pogrążeni w smutku żona i synowie zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie zwłok”,
sąsiaduje z danymi o cenach zboża na światowych giełdach i o kursach walut.
Informacje o otwarciu nowych połączeń kolejowych – z wiadomością o tym, że włościanin z Wilanowa przejechał innego włościanina konnym wozem, ta zaś z doniesieniem o samobójstwie, które popełnił jakiś nieszczęśliwy młodzieniec, zjadając
fosfor z zapałek. Bieżące informacje warszawskie mają podobną rozpiętość: tematem regularnie podejmowanym przez redakcję „Kuriera” jest modernizacja miasta,
której najczęściej wspominany przejaw stanowią rozmaite utrudnienia w życiu
codziennym warszawiaków (budowa kolejnych odcinków wodociągów, pęknięcia
istniejących rur wodociągowych i zapadnięcie się fragmentu ulicy, kłopoty z komunikacją tramwajową). Pisze się o nowym oświetleniu gazowym, o problemach hi-
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gienicznych, o stanie szpitali warszawskich. Drukuje się skorowidz adresowy
przyjezdnych zameldowanych w warszawskich hotelach, wykaz listów i depesz,
których nie udało się doręczyć, co oznacza, że dziennik był „ostatnią instancją
informacji”, działającą skuteczniej niż system pocztowy czy system połączeń telefonicznych (ten pierwszy – w stanie dużej dezintegracji, ten drugi – dopiero w początkowej fazie rozwoju).
W nie mniej interesujący zbiór tematów i form układają się reklamy oraz ogłoszenia drobne z „Kuriera”. Atrakcje takie, jak „Nadzwyczajny cud natury: 3 i pół
łokcia wysokości, 230 funtów, lat 11 (dowody prawne)” oraz „Piękna Galatea – biust
marmurowy ożywający wobec widzów; nowość sprawiająca wielkie wrażenie w całej Europie”, prezentowane w przybytku o nazwie „Muzeum Bozwa” czy też zaproszenie na pokazy fajerwerków w klatce z lwami sąsiadują z ogłoszeniem warszawskiego przedsiębiorcy zajmującego się osuszaniem budynków, który jako gwarancję jakości swych usług podaje Nagrodę Postępu: srebrny medal zdobyty na
wystawie w Brukseli w 1888 roku. Anons „mamki ze świeżym pokarmem” poszukującej posady („wiadomość u stróża przy ulicy Hożej”) umieszczono w niedalekim
sąsiedztwie reklamy sztucznego mleka dla niemowląt firmy Henriego Nestlé. Nie
wiem zresztą, które z tych akurat ogłoszeń mówi o większej zmianie: czy to zapowiadające szybkie nadejście epoki żywności instant, czy to rekomendujące „mamkę”,
należącą, jak mogłoby się wydawać, do porządku raczej pozapiśmiennego, znajdującą się gdzieś blisko natury, niemal czystej fizjologii, tu zaś stającą się świadomą
obiegu informacji usługodawczynią, która formułuje ogłoszenie, opłaca je i – sama
czy też z czyjąś pomocą – umieszcza w popularnym dzienniku.
To bardzo krótki przegląd zawartości „Kuriera Codziennego” (jakkolwiek – jest
to lektura pasjonująca!). Pomieszanie rzeczy błahych i istotnych, niemożność oceny, co stanowi wiedzę, a co dziwactwo czy nawet szaleństwo, co należy do porządku informacji, a co jest sensacją; pomieszanie gatunków – poetyka tekstów w tym
warszawskim dzienniku waha się pomiędzy „newsem”, przypowieścią, kazaniem,
przemową, anegdotą, odczytem, wykładem. Wiadomość o promieniach Roentgena
dociera do warszawskich czytelników za pomocą obszernej, tekstowej reklamy
cudownych „cukierków norwegskich”, które – podobnie jak elektryczna maszyna
Herculesa Sanche’a – leczą wszystkie choroby. Możliwość zobaczenia „ciała ludzkiego w stanie przejrzystym” (to tytuł artykułu reklamowego) przynosi dowody na
skuteczność norweskich pastylek; widać, jak zdrowieje ciało prześwietlone promieniami X. „Naukowo potwierdzony” jest wiek karła wystawianego w goszczącym
w Warszawie „Muzeum Bozwa” – czyli połączeniu ludzkiej menażerii, fotoplastikonu i muzeum anatomicznego. W obrazie świata kreślonym przez XIX-wieczne
dzienniki wynalazek znajduje się blisko iluzjonistycznej sztuczki, odkrycie – w sąsiedztwie objawienia, „dowód prawny” dodaje wiarygodności cyrkowym pokazom.
Elektryczność nie jest bardziej widoczna od ektoplazmy, pomysł prześwietlania
ludzkiego ciała czy też informację o pierwiastkach promieniotwórczych można
traktować z równym entuzjazmem, jak wiadomość o pracach nad wynalezieniem
metalu lżejszego od powietrza, a Kongres Spirytystów w Paryżu może wydawać się
przedsięwzięciem nie mniej rozsądnym od zjazdu Międzynarodowego Związku Telegraficznego.
To właśnie świat bohaterów i czytelników Prusa. Rzeczywiste zmiany następo-
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wały w swoim tempie, było ono jednak dużo wolniejsze od szybkości doniesień
prasowych. Pierwsza scena Lalki wydaje mi się trafnym obrazem takiego właśnie
doświadczania postępu zapośredniczonego przez prasę. Powieść Prusa zaczyna się
przecież od dyskusji „o świecie i o mieście”:
Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy jedni zakładali się o wygranę lub przegranę Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego; jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy – awanturnikiem Wokulskiego; jedni krytykowali postępowanie
prezydenta MacMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś
gorszym... [L-1 4–5]17

Miejska renomowana jadłodajnia, mikroświat pochylonych nad talerzami i kuflami mężczyzn, posiadaczy kamienic, bez zajęcia, fabrykantów i ojców rodzin, powtarzających sobie bardzo ważne rzeczy bez znaczenia, zaczerpnięte z prasy wiadomości okraszane „życiową mądrością”, która każe sądzić to lub zgoła co innego.
Otwierający powieść obraz miasta to świat zamknięty, podziemny niemal, bez okien,
bez widoku na zewnątrz, nieruchomy. Ruchliwy jest tylko świat redakcyjny – stuka telegraf, terkoce maszyna rotacyjna. Reszta miasta czasów postępu pogrążona
jest w całkowitym marazmie. To nie biegnący w swoich sprawach przedsiębiorczy
mieszkańcy metropolii są bohaterami Prusa. To czytelnicy prasy, o umysłach sformatowanych w trzy kolumny, w których wiadomość o tym, że pani Minclowa czegoś
się najadła czy też czymś się wysmarowała, że ktoś otwiera nowy sklep, łączy się
płynnie z doniesieniami o światowych konfliktach i zawartych pokojach. Wszystko
ma taką samą wagę – zadrukowana stronica jest nad wyraz demokratyczna.
Wątpliwe wydaje się to, że dla autora Emancypantek wszystkie te cudowności,
wynalazki, odkrycia, osiągnięcia, o których się w tamtym stuleciu nieustannie
mówiło, były równoznaczne z impulsami rzeczywistej i głębokiej zmiany. Nie jest
też całkiem jasne to, czy można podtrzymywać entuzjastyczną tezę o związku między postępem cywilizacyjnym (czyli – w języku Prusa – tym, który łączy się z rozwojem nauk, techniki, gospodarki) i doskonałością moralną. Przywołam tutaj
jeszcze jeden późny felieton Prusa: Miasto zahipnotyzowane z 1909 roku. To świadectwo głębokiego rozczarowania – Warszawa została ucywilizowana, wyposażona
w nowoczesne oświetlenie gazowe i takiż system wodociągów, poszerzono ulice,
wyrównano chodniki, po mieście można poruszać się tramwajami. Wszystko się
zgadza, prócz związku między postępem cywilizacyjnym a moralnym – konstatuje
Prus. Miasto jest pozbawione życia, pogrążone we śnie-hipnozie, oddalone od siebie
samego, uważane przez mieszkańców za przestrzeń obcą. Tak jak gdyby mimo
wprowadzenia rozmaitych udoskonaleń na dużą przecież skalę, mimo znacznych
zmian w urządzeniu życia codziennego – Warszawa pozostawała w bezruchu i nie
nabrała nigdy tempa metropolii. Proces modernizacji widziany z tej perspektywy
zaczyna być dość podejrzany, ponieważ może wydawać się częścią systemu opresji.
Do dotkliwości związanej z sytuacją polityczną dołącza się „postęp” – jako proces

17
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obcy, wymuszany, niechciany. Prawdę powiedziawszy – dziwne to uczucie zobaczyć
Prusa po stronie krytyków nowoczesności; a nawet jeśli nie jest to strona krytyków,
to jest to strona wątpiących zarówno w wartość oraz znaczenie zmian cywilizacyjnych, które dokonywały się na ziemiach polskich w ostatnich dekadach w. XIX, jak
i w wartość samej idei postępu.
Pytanie, jaka zachodzi relacja między pojęciami społeczeństwa polskiego i postępu, stanowi jedno z najważniejszych pytań organizujących myśl tego autora.
Jest to – jak już sygnalizowałam – relacja złożona i niejednoznaczna. Mamy u Prusa – sądzę – co najmniej dwie różne kwestie i co najmniej dwa sposoby opowiadania o tej relacji.
Pierwsza kwestia to przeświadczenie o straconej polskiej szansie. W przywoływanym tu wcześniej odczycie z lat siedemdziesiątych (O odkryciach i wynalazkach)
mamy sygnał czyhającego na mieszkańców Kongresówki zagrożenia stoczeniem się
na stronę „dzikości”: chodzi przecież o tych, którzy nic nie rozumiejąc ze współczesnego świata, mogą w najlepszym razie zostać skolonizowani, w najgorszym – bez
śladu zniknąć z powierzchni ziemi. W późnych wypowiedziach Prusa brak tonu
wątpliwości i wiele wskazuje na to, że sprawa uczestnictwa Polaków w dziejach
postępu rozstrzygnęła się na ich niekorzyść. Ludzkość znajduje się gdzie indziej,
m y zostaliśmy po drugiej stronie:
Barbarzyńca nie potrafi zbudować maszyny parowej, młocarni, siewnika, armaty, okrętu. Co najwyżej – na widok tych cudownych przedmiotów może „wpaść w natchnienie” i wypowiedzieć poemat
ewentualnie bardzo malowniczy, bardzo piękny. Toteż ludy barbarzyńskie, nieliczne, źle zabezpieczone
od głodu, chorób i ucywilizowanych nieprzyjaciół nie tylko usuwają się przed nimi ze swoich terytoriów,
ale wprost giną, wymierają, pomimo że nieobcą jest im ornamentyka, wymowa i poezja!...18

W roku 1909 jest już dla Prusa całkiem jasne, że te ludy barbarzyńskie nie
zamieszkują lasów tropikalnych, lecz równiny mazowieckie:
A my?... Czymże jest nasze stanowisko wśród ludów?... Na widok rzeczy nowej umiemy się ucieszyć,
podziwiać ją, przestraszyć, a nawet opowiedzieć o niej wierszem lub prozą i... na tym koniec... Sił mechanicznych, cieplikowych, elektrycznych, chemicznych posiadamy niezbyt wiele, posługujemy się nimi
w granicach dosyć skromnych; nowych machin i motorów nie budujemy sami, lecz sprowadzamy je zza
granicy, o wynalazkach naszych jakoś... nic nie słychać... Czymże więc jesteśmy w cywilizacji?... Jaką
mamy pewność dalszego rozwoju, a nawet – jaką pewność dłuższego istnienia? – A wszystko dzięki
temu, że posiadając niemało umysłów literackich, artystycznych i poetyckich, liczymy między sobą
niesłychanie... niesłychanie mało ludzi z umysłowością naukową, wykształconych na fizyce i chemii...19

Kwestia druga jest jednak związana ze sprawą inną niż ówczesne położenie
Polaków i łączy się z zagadnieniem odmiennym od problemu relacji „polskości
wobec ludzkości” czy problemu polskiego uczestnictwa (lub raczej jego braku)
w procesie modernizacyjnym toczącym się w społeczeństwach Europy Zachodniej.
Industrializacja, koncentracja ośrodków miejskich, rozwój techniczny i upowszechnienie, dostępność jego rezultatów, procesy emancypacyjne dotyczące grup oraz
stanów społecznych do tej pory wykluczonych z dominującego dyskursu, narodzi18
19
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ny i rozwój burżuazji – wszystkie te kwestie Prus porusza w swoim dziennikarstwie,
a niektóre znajdują także swój wyraz literacki. Ostateczna konstatacja pisarza
wydaje się jednoznaczna; nie była ona stwierdzeniem doraźnym, wygłoszonym
w chwili niepokoju, czy wypowiedzianym tak wyraziście dla wymogów retoryki.
Diagnoza „jesteśmy po stronie barbarzyństwa” zostaje sformułowana po niemal
czterech dekadach nadzwyczaj systematycznej obserwacji polskiego życia codziennego i śledzenia rozmaitych tego życia przejawów. Prus napisał znacznie ponad
1000 felietonów, które układają się w swoisty, drobiazgowy „dziennik życia polskiego” – „Czy nas zbawią balony i czy nas uświęcą samoświecące guziki”?20 Pytanie
jest retoryczne, wiadomo, że ani nie zbawią, ani nie uświęcą.
Gdyby dziś zmartwychwstał Homer i ujrzał nasze cygarniczki z bursztynu, flaszki ze szkła, poszewki z tyryjskiej purpury, rzekłby: „To jest ojczyzna królów!” Ale gdyby zobaczył, że siedząc w Warszawie
możemy wiedzieć, co w tej chwili dzieje się w Paryżu, gdyby mu pokazano lokomotywy naszych pociągów,
pociski artylerii, elektryczne klejnoty baletnic i pienistego szampana, upadłby na twarz i zawołał: „Kraj
wasz jest Olimpem, napój nektarem, a wy bogami, którzy jeżdżą na smokach i noszą gwiaździste szaty.
O, jak muszą być potężne wasze rozumy i wielkie serca; jak jesteście szczęśliwi!”
Dopiero kilkuletni pobyt nauczyłby go, że pod pokostem niezmiernych ulepszeń technicznych
kłębi się odwieczna chciwość i oszustwo, słabość i głupota, ból i narzekanie; słowem – stary człowiek,
który przez trzydzieści wieków nie zmienił się ani na jotę.
Skąd brać mamy naukę, że dziś pilniejszą rzeczą jest udoskonalić ludzką duszę aniżeli sposób
kierowania balonami, a nawet – samoświecące guziki21.

Pożary w Siedlcach i zbiórki dla pogorzelców, którzy z uporem odbudowują się
„na drewniano”. Szkoły dla rzemieślników. Opłakane położenie tychże. Brak instytucji edukacyjnych. Zapóźnienie wobec postępu technicznego i naukowego na Zachodzie. Brak szacunku dla rodzimych talentów, umiejętności i osiągnięć. To są
zagadnienia, które przez 40 lat pojawiają się w felietonistyce Prusa niczym refreny
tego „dziennika życia polskiego” czy może raczej „dziennika marzenia o zmianie”;
lektura tego wszystkiego prowadzi do prostego spostrzeżenia: owe zagadnienia są
centrami uwagi autora, osiami tematycznymi organizującymi całość potężnego cyklu.
Wszystkie te kwestie są ważne. Czy jest jednak tak, jak skłonni bylibyśmy
sądzić biorąc za dobrą monetę pozytywistyczne nadzieje wobec rozwoju sztuk i nauk?
Czy jeśli trudności zostaną przezwyciężone, idea postępu przyjęta i zastosowana,
szkoły dla rzemieślników otwarte i dostępne, rodzimi uczeni i wynalazcy docenieni,
a ich osiągnięcia wdrożone – staniemy się społeczeństwem (niemal całkowicie)
szczęśliwym? Lektura felietonów Prusa dostarcza tu sprzecznych wrażeń, odpowiedź
na to pytanie jest jednocześnie twierdząca i przecząca.
Wydaje się bowiem, że od samego początku w pisarstwie Prusa dotyczącym
dobrodziejstw postępu – obok nuty przeświadczenia (tak charakterystycznego dla
epoki) o nieuchronnym szczęściu, które stanie się udziałem ludzi dzięki maszynie
parowej, kolei, telegrafowi i nowym sposobom komunikacji oraz dzięki innym odkryciom i wynalazkom – pobrzmiewa niekiedy ton lęku, niepewności. Tak jakby
nadchodzący lepszy świat był jedynym spośród potencjalnych światów, a związane

20
21

I-4.indd 83

P r u s, Kroniki, t. 7 (1958), s. 199. (Pierwodruk: Kroniki tygodniowe. „Kurier Warszawski” 1884,
nr 269, z 28 IX).
Ibidem, s. 206.

2015-06-10 11:46:22

84

Rozprawy i Artykuły

z nim zmiany – nieuniknione, jednak wszystko to razem niemożliwe do przyjęcia
i przeżycia, obce, niejasne. Nawet jeśli czymś, przed czym nie ma ucieczki, jest
powszechne szczęście – niewesoła to perspektywa.
Wracam tutaj do snu-felietonu Prusa o kryształowym pałacu, pełnym ludzi
żyjących w dostatku i nieustannym zagrożeniu upadkiem. Obraz ten przypomina
inną wizję społeczeństwa postępu – Panoptikon Jeremy’ego Benthama. Jeśli przejrzysty pałac ze snu jest metaforą nowoczesnego społeczeństwa, społeczeństwa postępu, to jest ono pod wieloma względami bardzo podobne do „społeczeństwa dyscyplinarnego”, którego model Michel Foucault wyprowadza z praktycznych zaleceń
Benthama. Życie w pałacu postępu, życie „w wystawie” / „na wystawie” oznacza
zgodę na wszechwładzę oglądalności i na nieuchronność bycia oglądanym. Władza
spojrzenia jest dystrybuowana sprawiedliwie – każdy posiada jej część, jednak każdy z członków społeczeństwa wystawy także jej podlega. „Spojrzenie ustanawiające
tożsamość”, oglądanie i bycie oglądanym to ważne bardzo praktyki społeczeństwa
XIX-wiecznego. O tej „zwykłości władzy”, o tym, że jest ona rozproszona, nie związana w gruncie rzeczy z instytucją i należnym jej ceremoniałem, majestatem władzy
– pisze Foucault22. Do wnętrza szklanej wieży Panoptikonu, do której wchodzi się
po to, by oglądać i kontrolować, samemu przez chwilę nie będąc widzianym, ma
wstęp każdy. Społeczeństwo panoptyczne, dyscyplinarne społeczeństwo „wzajemnych oględzin” jest więc głęboko demokratyczne – w najstraszniejszym jakimś
sensie tego słowa: wszyscy kontrolują, ale też wszyscy podlegają kontroli. Są oglądani, choć nie wiedzą, kiedy i czy w ogóle; narzędziem porządkującym staje się
obserwacja potencjalna, niekoniecznie rzeczywiście mająca miejsce. Wystawa jest
bardziej jeszcze dyscyplinująca: brak tu wieży, do której można się oddalić i pozostawać w niej poza władzą spojrzeń. Przeszklona galeria dobrobytu jest przestrzenią absolutnej przejrzystości; nie ma od niej ucieczki.
Warto przypomnieć tutaj rozpoznanie Richarda Sennetta: jednym z najważniejszych mechanizmów regulujących zachowania członków XIX-wiecznego miejskiego
społeczeństwa burżuazyjnego jest lęk przed mimowolną, nieintencjonalną komunikacją. Ulica oraz inne miejsca publiczne, takie jak teatr, sklep, kościół, park,
stają się możliwymi przestrzeniami bezwiednej ekspresji – zarazem zaś wzmaga się
lęk właśnie przed bezwiedną ekspresją. To ten lęk determinuje wiele postaw i zachowań, ta właśnie obawa, by nie ujawnić czegoś, czego się okazywać nie zamierza
lub nie powinno. A jednocześnie autentyczność stanowi ważne i wysoko cenione
kryterium udanego życia23.
Jeśli przyjrzeć się z tej perspektywy bohaterom Lalki, to ich skrępowanie obawą przed mimowolną ekspresją jest bardzo wyraźne. Owo doświadczenie ma swoje ekstensje – obawą taką zostają naznaczone przestrzenie publiczne i prywatne.
Niezbyt zręcznie jest pisać o powszechnie znanej powieści, przypomnę jednak
kilka obrazów: pokój Rzeckiego, w którym kolory są nieokreślone – firanka może
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kiedyś była zielona, ale wypłowiała, a czarny stół, czarna piaseczniczka i ciemnowiśniowe sukno niewiele mówią o właścicielu, trudno je uznać za rzeczy o s o b i s t e.
Uśmiech na twarzy Kleina jest p o s i n i a ł y, Mraczewski przemieszcza się w s m ud z e woni, Lisiecki ma o s z r o n i o n e wąsy. To nie są ekspozycje bohaterów – poruszają się oni w jakimś paśmie sensualnej nieokreśloności. Jan Mincel miał podobno rumianą twarz i siwe wąsy – jak dowiadujemy się od starego subiekta.
Jednak wszyscy starsi mężczyźni w Lalce cechują się siwizną i rumianymi twarzami i Mincel umieszczony w jakimkolwiek miejskim zgromadzeniu ukryłby się przed
nami – dzięki swej typowości.
O Izabeli wiemy jakby więcej:
Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura,
bujne włosy blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce
i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne
iskier wesołości, czasem jasnoniebieskie i zimne jak lód. [L-1 79]

Zwracam uwagę na użycie określenia „oryginalne” w tym opisie, który jest
najzupełniej typowy i każe nam sądzić, że poza „wyjątkową pięknością” w Izabeli
nic wyjątkowego nie było. „Oryginalność” więc przeciwstawiona zostaje nie „typowości”, ale – „podróbce”. Izabela jest oryginalna jak markowy produkt. W latach
osiemdziesiątych XIX w. kwestia oryginalności znaku towarowego była już bardzo
istotna, pojawia się ona nawet w reklamach umieszczanych w warszawskich gazetach codziennych w tym okresie. Agenci sprowadzający do Królestwa Kongresowego amerykańskie wyżymaczki Empire czy sztuczne mleko dla niemowląt firmy
Nestlé ostrzegają przed podróbkami i zapewniają o niezawodności i doskonałej
jakości tylko oryginalnych produktów. Pojawiają się doniesienia o oszustwach: np.
„Kurier Codzienny” 23 III (4 IV) 1899 pisał o fałszywych metkach „mode de Paris”.
Jak się okazało w wyniku dziennikarskiego śledztwa – przedmioty toaletowe i galanteryjne oznaczone tą marką sprowadzane były przez kupców warszawskich dla
taniości z Berlina, nie z żadnego Paryża. W tej dobie sens pojęcia oryginalności
zostaje związany na dobre ze znakiem towarowym.
W mieście Lalki drzewa są czarne, trawniki szare i niebo szare; taki jest krajobraz tuż przed Wielkanocą, taki sam sąd o zewnętrznym świecie półświadomie
formułuje Izabela, nie wyglądając nawet za okno. Zewnętrzna szarość, która stanowi bardziej założenie niż spostrzeżenie, zmienia kolor wnętrza pokoju, kolor oczu
i szlafroczka: wszystko błękitne – szarzeje. O samym Wokulskim wiemy jedynie, że
jego ręce wydawały się Izabeli rażąco czerwone. To tyle. Niewiele. Wystarczająco.
Człowiek pisma, człowiek nowoczesnej powieści nie musi już niczego nazywać.
Precyzja Mickiewicza, konkret nazw i oznaczeń – nazwy miejscowe, nazwy sprzętów
i roślin czy botaniczne szaleństwo nazewnicze Orzeszkowej należą do innego świata, podobnie jak katalogi sprzętów u Reymonta. Słowo Lalki przestaje być substancjalne, opowieść nie musi już stwarzać świata. Nie jest jej zadaniem uobecnianie
doświadczenia zmysłowego. Nieodmiennie mnie dziwi, że Prusa nazywa się autorem
„realistycznym”. Nie jestem w stanie trafnie określić tego, na czym miałby polegać
realizm jego powieści, która w części wydaje się „przepisywaniem” świadectw wizualnych epoki, w części narracją właściwą prasie, w części – dowodem niemożności uchwycenia rzeczywistości w jakimkolwiek jej sensie: zewnętrznej, wewnętrznej,
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sensualnej, duchowej, psychologicznej. Jedyne, co możliwe, to spojrzenie; ono zaś,
po pierwsze, jest omylne i daje się zwodzić najrozmaitszymi sztukami; po drugie
– wszyscy prowadzą panoptyczną grę ucieczki przed spojrzeniem.
Gdy Wokulski wędruje na Powiśle – spostrzega „parterowe i jednopiętrowe
domki barwy czekoladowej i jasnożółtej, ciemnozielonej i pomarańczowej. Nic, oprócz
białych i czarnych parkanów, otaczających puste place, skąd gdzieniegdzie wyskakuje kilkupiętrowa kamienica [...]” (L-1 136–137). Wokulski widzi raczej kompozycję kolorów charakterystyczną dla palety Gierymskiego, o którym wiadomo, że był
dla Prusa malarzem bardzo ważnym.
Wracam tedy znowu na Wystawę Sztuk Pięknych, po raz szósty oglądam obraz i przekonywam się,
że – posiada on coś więcej niż to, co zwykłe oko dopatrzy w naturze. Posiada – geniusz artysty, który
przegląda z każdej łódki, tratwy, berlinki, z każdego chałata, z nieba, z ziemi i z wody

– pisze Prus w felietonie poświęconym polemice z krytykami obrazu Gierymskiego
Żydzi modlący się nad Wisłą w dzień święta Trąbek24.
W innym miejscu Lalki czytamy o tym, że „Warszawa posiada bardzo wiele
żółtych domów; jest to chyba najżółciejsze miasto pod słońcem” (L-1 323), a szczególnie żółta jest kamienica Łęckiego: otrzymałaby ona z całą pewnością pierwszą
nagrodę na wystawie przedmiotów żółtych (która, jak stwierdza się w powieści,
niewątpliwie się kiedyś odbędzie) – kolejny mały dowód na to, że Prus patrzył na
Warszawę swoich bohaterów przez „pryzmat ówczesnych nośników wizualności”.
Oczywiście, to jest kolor „przymusowy” w Warszawie drugiej połowy XIX stulecia.
Jednak może i tutaj udałoby się wskazać na inne odniesienia. Np. ze szkiców
i akwareli Zygmunta Vogla wynika, że cały świat jest żółty (nie tylko Warszawa, ale
i Kock, Kraków czy Kazimierz). Niewykluczone, że Prus pisząc o Warszawie miał
przed oczami akwarele, obrazy, fotografie i pocztówki; gdy zaś wyglądał przez okno,
patrzył – podobnie jak jego bohaterowie – raczej na cienie i przepływające obłoki.
Olśniewające jest – jak wyznaje – to, że Gierymski nie „przedstawia rzeczy”, ale
maluje światło. To ono wydobywa z rzeczy istotę (prawdę?), świat istnieje tylko
w oświetleniu. Autor Lalki zwierza się w felietonie, że udał się na Powiśle i przyglądał się domom, łódkom, rzece. Wszystko to jednak nie było tym, czym jest na obrazie Gierymskiego; naiwne może wydawać się żądanie od rzeczywistości, by okazała się obrazem. Od rzeczywistości należałoby raczej oczekiwać, że pozwoli się
w jakikolwiek sposób doświadczać. I chyba z rozmaitych sądów Prusa da się wywieść
wniosek, że jest to niemożliwe. Możliwe jest jedynie doświadczanie rzeczywistości
utrwalonej, gdyż ona – dzięki medialnemu zapośredniczeniu – oświetla rzeczy we
właściwy sposób.
Przypuszczalnie nie chodzi tylko o doświadczenia wizualne. Wszystkie doświadczenia sensualne bohaterów Prusa są ubogie – świat Lalki i pozostałych jego powieści ma niewiele zapachów, dźwięków i faktur. Krótkie i raptowne wycieczki
w stronę innych autorów zwykle nie są dobrym pomysłem, przyjrzyjmy się jednak
pierwszemu zdaniu powieści Émile’a Zoli Brzuch Paryża (1873):
Opustoszałą aleją i wśród wielkiej ciszy wozy jarzyniarzy ciągnęły pod górę w stronę Paryża, z ryt-
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micznym turkotem kół, który odbijał się echem od fasad domów, śpiących głęboko z obu stron drogi,
za mglistymi rzędami brzostów25.

Całkowita cisza uśpionego miasta, w którą wdziera się rytmiczny turkot wjeżdżających do niego wozów; początek akcji, impuls poruszający wzrok i słuch, kadr
inicjujący „dzianie się”. Brzuch Paryża, podobnie jak Wszystko dla pań można
traktować jako sprawdzian siły słowa, jako eksperyment – czy literatura jest w stanie zastąpić wszelkie sztuki istniejące (malarstwo i fotografia), przyszłe (film), oraz
nieistniejące, ale możliwe (czyli takie, które bezpośrednio pobudzałyby zmysł węchu
i dotyku).
Co naprawdę ogarnia spojrzenie bohaterów Prusa? Na czym polega kontrola
spojrzeń, skoro bohaterowie Lalki tak skutecznie przed nią uciekają? Według autora
prawda leży po stronie fotografii i jego stanowisko jest tutaj całkowicie jednoznaczne.
W końcówce lat osiemdziesiątych XIX w. temat ten dość często pojawia się w pisarstwie Prusa. W felietonie Przyszła rola fotografii w rzeczach dotyczących moralności
znajdujemy zapowiedź przyszłości, w której świat stanie się doskonały dzięki powszechnemu użyciu wynalazku Daguerre’a. Wszyscy wyposażeni będą w mikroaparaty fotograficzne, „zdejmujące” każdego przestępcę na gorącym uczynku.
Słowem, gdziekolwiek ruszysz się, czegokolwiek dotkniesz, kogo zaczepisz, wszędzie spotkasz się
z aparatem fotografującym cię w kilkunastu pozach. Każdy cal ściany, sufitu i podłogi, każdy sprzęt,
każda część ubioru publicznie i bez litości oskarżą cię o wszystkie grzechy śmiertelne i powszednie,
własne i cudze26.

System powszechnego fotografowania ułatwi pracę sądom, uwiarygodni i przyspieszy wydawanie wyroków:
Podobne warunki mogą wytworzyć nie znane dziś specjalności. I nie w jednym domu na liście lokatora czytać np. będziemy: N u m e r l o k a l u: 23. I m i ę i n a z w i s k o l o k a t o r a: Fabian Drygalski. Z c z e g o s i ę u t r z y m u j e? Z nagród za cnotę27.

W czasach pracy nad Lalką fotografia była już dobrze znana, a Prus uważał ją
za jedno z najwspanialszych i najbardziej znaczących osiągnięć XIX wieku. Nawet
jeśli potraktować felieton o systemie „powszechnej kontroli fotograficznej” jako
rodzaj przewrotnego żartu, nie można pominąć innych wypowiedzi na ten sam
temat. Szczególnie entuzjastycznie Prus odnosił się do tzw. fotografii momentalnej:
Właśnie kiedy byłem na onegdajszym koncercie symfonicznym, przyszedł mi na myśl Szopen Siemiradzkiego i Wernyhora Matejki. W Szopenie panuje taka cisza, jakby koncert odbywał się na fortepianie bez strun; w Wernyhorze jest taka burza, jakby lirnik zamiast liry trzymał w ręku machinę
elektryczną największego kalibru.
– Który ma rację? – pytałem się patrząc na słuchaczów symfonii.
I widziałem fizjognomie: wesołe, smutne, zaciekawione, apatyczne, rozmarzone, zajęte czym innym,
ale – żadnej tak spokojnej jak u Siemiradzkiego, ani tak wzburzonej jak u Matejki.
– Ot – myślę – gdyby tu postawić Brandla z jego szybkostrzelnym aparatem fotograficznym... dopieroż by malarze mieli dokument: w jaki sposób ludzie słuchają koncertu!...
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I jeszcze bardziej wzmocnił się mój szacunek dla fotografii momentalnej, w której urzędowa krytyka już upatruje grób sztuki28.

Autor rozwija w felietonie ten początkowy obraz i zmierza ku następującej
konkluzji: fotografia jest kolebką nowych postępów w sztukach pięknych. Nie dlatego bynajmniej, że mogłaby zwalniać malarstwo z obowiązku mimetyczności. Wręcz
odwrotnie – momentalne fotografie „bitew, egzekucji, koncertów na lirze i na fortepianie” doprowadziłyby malarzy do przedstawiania prawdy, „Matejko nie byłby tak
gwałtownym, Siemiradzki tak spokojnym w swoich kompozycjach [...]”29.
W innym felietonie z tego samego czasu, Wyprawa Sabowskiego przeciw fotografii momentalnej, Prus podkreśla pożytki, jakie fotografia może przynieść malarstwu i rysownictwu – właśnie przez to, że, w jego opinii, jest ona „prawdziwa”
i dostarcza wiarygodnych szkiców z natury. Pozwala więc malarzowi na ominięcie
długiego i pracochłonnego procesu wykonywania „studiów do...”, zwalnia go też
z konieczności polegania na własnym oku, które jest zawodne, zwłaszcza przy obserwacji ruchu:
za prawdziwość każdej fizjognomii, każdego ruchu ręki, nogi, odzienia – pan Brandel może ręczyć głową.
Gdyż zrobiła to „bezmyślna maszyna...”
Krótko mówiąc: dla „obserwacji malarskiej”, dla notowania postawy, fizjonomii i wszelkiego ruchu
fotografia momentalna jest tysiąc razy lepszą szkołą aniżeli wszelkie wzory klasyczne. Jest jeszcze tysiąc
razy pewniejsza aniżeli oko malarza; jest tym dla artystycznych notatek, czym telegraf dla komunikacji30.

W okresie, w którym toczy się akcja Lalki, w Warszawie funkcjonowały już
zakłady fotograficzne. Zakład słynnego Konrada Brandla od 1865 r. mieścił się przy
ulicy Nowy Świat 57, zatem bardzo blisko głównych miejsc akcji powieści. Wcześniej
istniał choćby zakład Beyera, nauczyciela Brandla. Od roku 1866 Brandel wydawał
bardzo popularne fotograficzne ścienne kalendarze warszawskie – kunsztowne
fotomontaże, które stanowić miały panoramę najważniejszych wydarzeń roku.
Całość reprodukowana była najnowszą wtedy metodą światłodruku. Na kalendarz
składały się studia architektury, pejzaże, widoki miasta, a więc przede wszystkim
fotografia statyczna. Ale zdarzały się i prekursorskie zdjęcia „reporterskie” miejskie
sceny rodzajowe i obyczajowe. Około 1883 r. Brandel zaczął używać przenośnego
aparatu fotograficznego własnej konstrukcji – był to w gruncie rzeczy prototyp
wszystkich tego rodzaju urządzeń. Praktyka portretu fotograficznego stała się już
dobrze znana i dość rozpowszechniona. Posyłano sobie pocztówki, których podstawą były zdjęcia. Kupowano w zakładach fotograficznych zdjęcia sławnych ludzi
epoki. Fotografowanie się, posiadanie i oglądanie fotografii było praktyką dość
powszechną.
Bohaterowie powieści Prusa jak gdyby o tym nie wiedzieli. Jak gdyby nie dotarły do nich dioramy, latarnie magiczne, panoramy, fotoplastikony, kosmoramy
– nie oglądają, nie fotografują się, nie posiadają fotografii. Mówi się tylko o minia28

29
30
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turze, którą zabrał ze sobą do grobu stryj Wokulskiego; jedyny wizerunek jest
w powieści zaledwie wspomnieniem wizerunku.
O znaczeniu fotografii dla malarstwa wypowiadał się Prus sporo i kategorycznie.
Jednak w powieści wizerunek i doświadczenie jego utrwalania czy oglądania – nie
istnieją. W Literackich notatkach o kompozycji pisarz wielokrotnie podejmuje kwestię gatunków, w szczególności – powieści:
W ogóle przedstawia ona związek między człowiekiem, naturą i społeczeństwem, wyrobami i utworami.
[...]
Jest to, słowem: obraz świata odmalowany pewną specjalną barwą. Jest to wiecznie ten sam świat
czy jego pewna część, czy jakaś epoka, odbita w pewnym specjalnym zwierciadle. A zwierciadłem tym
może być kamień, roślina, zwierzę, człowiek; albo – dowcip, miłość, nienawiść, nałóg, zasada itd., itd.
Albo elektryczność, światło, ciepło, ciężkość itd.31

W tym krótkim fragmencie znamienne wydaje się to, jaką wagę autor przywiązuje do zjawisk optycznych: obraz świata, odmalowywanie, barwa, odbicie w zwierciadle, którym może być cokolwiek – także światło. Powieść nie ma więc mówić,
opisywać – ma przedstawiać, odbijając jak w zwierciadle. Jest zatem tak, jak gdyby literatura znalazła się po stronie sztuk wizualnych.
Prus ceni zresztą wyżej cyfry niż litery. Prześledzenie tego to oddzielny wątek;
choć ciekawy, nie zmieści się tutaj. Wywody felietonowe pisarza pełne są wyliczeń,
proporcji, procentów, średnich, ciągów liczbowych. Literackie notatki o kompozycji
sprawiają wrażenie, że są traktatem sporządzonym przez umysł poruszający się
blisko jakiejś niebezpiecznej granicy – i wiele miejsca zajmują tam skomplikowane
wyliczenia, które mają doprowadzić pisarza do osiągnięcia pożądanego efektu:
prawdy. W powieściach Prusa częsty jest mechanizm wyjaśniania przez wyliczanie
i – jak pamiętamy – nawet tajemnica przewag Paryża nad Warszawą zostaje wyłożona przez porównanie średnich temperatur rocznych w obydwu miastach i porachowanie, jaki naddatek kilokalorii posiada Paryż – z powodu panującego w nim
ciepła. W jaki sposób dowiadujemy się o tym, że Wokulski myśli o Izabeli? Omija
czytelników możliwy gest romantyczny: przyszły/niedoszły kochanek nie spogląda
ukradkiem na wizerunek ukochanej. Wokulski pyta o księgę dłużników. Jeśli jest
w niej Izabela, to jej transakcje uważa Wokulski w jakimś sensie za dobry znak –
być może, zapowiedź woli przystąpienia do transakcji najistotniejszej, czyli małżeństwa. Czy ludziom w innych epokach to się zdarzało? Napawanie się subtelnymi wyobrażeniami przyszłego szczęścia miłosnego poprzez lekturę ksiąg rachunkowych? „A chciała wziąć tę... – Ach, tę... – szepnął Wokulski, biorąc do ręki
portmonetkę” (L-1 73). Zbliżył twarz do księgi, tak jakby zapis był niewyraźny;
pytał o to, jak wybierała, czy przebierała, czy ta za trzy ruble to aby nie za droga.
Ekstaza człowieka handlu: studiować zapis dłużny ukochanej, myśleć o niej – jak
ogląda i dotyka towarów. Wszystko dla pań. Wszystko to tworzy przecież panie.
W powieści Zoli zakupy, konsumpcja, wyprzedaż – to źródła kobiecej ekstazy. Więc
wyobrażając sobie Izabelę konsumującą Wokulski, być może, widzi upragnioną

31
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kobietę w chwili rozkoszy. Tyle że jest to rozkosz na miarę Warszawy: portmonetka
za trzy ruble.
Podobnie Wokulski „obrachowuje” Izabelę na proszonym obiedzie – 15 rubli za
materiał na suknię, koronki 10, robocizna 15, plus biżuteria i róża pąsowa32.
Umiejętność liczenia jest zresztą dla niego w granicznym momencie życia testem
– czy zachował jeszcze resztki zdrowia umysłowego.
Ażeby sprawdzić to, zaczął przypominać sobie tabliczkę mnożenia, potem mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe i dwucyfrowe przez dwucyfrowe. Nie dowierzając sobie, zapisywał rezultaty
działań, a potem sprawdzał je. Mnożenia na papierze zgadzały się z pamięciowym i Wokulski odetchnął.
„Jeszcze nie straciłem rozumu” – pomyślał z radością. [L-2 482]

Zapis księgowy jest tym, co zakotwicza człowieka w rzeczywistości, kolumna
cyfr nie podlega sile złudzenia.
Wszystkie inne doświadczenia wizualne bohaterów Lalki są błąkaniem się
w rzeczywistości, iluzjami, snami, przywidzeniami, odbiciami w zwierciadle.
Tomasz Łęcki podziwia siebie i córkę:
Objął ją [tj. Izabelę] w ramiona, ucałował w głowę i zanim usiadł przy niej, rzucił okiem w duże
lustro na ścianie. Zobaczył tam swoją piękną twarz, siwe wąsy, swój ciemny żakiet bez zarzutu, gładkie
spodnie, jakby dopiero co wyszły od krawca, i uznał, że wszystko jest dobrze. [L-1 105]

Na ścianach mieszkania Łęckich nie ma portretów przodków czy jakichkolwiek
innych wizerunków, które można by oglądać. Jest tylko zwierciadło – dające przecież odbicie chwilowe i zmienne w czasie, nietrwałe. W następnym momencie odbicie zmienia się w malarską grupę, piękną kompozycję:
Przytuliła [Izabela] głowę do ramienia ojca. Pan Tomasz spojrzał niechcący w lusterko na stoliku
i przyznał w duchu, że oboje w tej chwili tworzą bardzo piękną grupę. Szczególniej dobrze odbijała
obawa rozlana na twarzy córki od jego spokoju. [L-1 105]

Izabela pamięta inne, szczególne doświadczenie – nie oglądania, lecz bycia
oglądaną: Wokulski tak patrzył na nią, jak kiedyś gapiły się dzieci na nią i na Flo32
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rę przez przeszklenie cukierni. I ze wspomnienia tego (opresywne spojrzenia z zewnątrz, definiujące oglądanych jako prezentowany na wystawie przedmiot/towar)
odtwarza (nie bez trafności) całą intrygę Wokulskiego – zmierzającą do usidlenia
i nabycia jej, Izabeli, przy powszechnej akceptacji: ojca, hrabiny Karolowej.
Wokulski potrafi oglądać siebie z zewnątrz i nie potrzebuje do tego zwierciadła
czy odbijającej światło szyby. Być może, na tej umiejętności – ustanawiania samego siebie we własnym spojrzeniu – zasadzają się resztki jego niezależności. Widzi
siebie uczestniczącego w wielkanocnej kweście: „Boże! – pomyślał – jak ja głupio
muszę wyglądać z tymi pieniędzmi” (L-1 172). Ma całkowitą świadomość teatralności gestu – rzucenia na tacę brzęczącego złota „w czasach bankocetli”. Gdy przychodzi na świąteczne śniadanie do hrabiny, daje szwajcarowi pięć rubli i czuje, iż
poczyna sobie jak parweniusz. Skąd człowiek wie takie rzeczy? Zwykle stąd, że
potrafi oglądać siebie oczyma innych, projektować cudze spojrzenia, aspiruje do
bycia nieparweniuszem. Na pierwszej kondygnacji miał kapelusz na głowie, na
drugiej go zdjął i nie wiedział, czy robi stosownie czy niestosownie „Jakimi to oni
formami obwarowali się, co?” ( L-1 188) – myśli i myśli też, że między nim a tym
światem musi się rozegrać jakaś dramatyczna walka. „Rozstawili pikiety” – konkluduje Wokulski, bo drogę najpierw zastępuje mu Tomasz Łęcki, który go zagaduje,
potem damy z hrabiną Karolową, gdzieś kręci się bez przerwy kamerdyner Józef
– cały zaś ten kontredans odczytuje Wokulski jako rodzaj zmowy przeciwko sobie;
„tańca”, który miał mu odebrać swobodę ruchów, a w każdym razie – uczynić przewidywalnym to, co nieprzewidywalne – „ażeby nie skompromitować dorobkiewicza”
(L-1 191). Po zajściu z prezesową Zasławską boi się Wokulski defilady przez dwa
salony – bo czekają tam na niego rózgi szeptów i spojrzeń. W Paryżu bardzo go dziwi to właśnie, że ludzie mu się nie przyglądają, że nie stanowi – wbrew temu, czego by się mógł spodziewać albo do czego jest przyzwyczajony – przedmiotu oględzin.
Warszawski kupiec dość często miewa różnego rodzaju przygody wizualne; i to
są bardzo specyficzne widzenia oraz „słyszenia” – nierzadko literacko-operowe,
powidoki jakichś wrażeń estetycznych. Na dworcu w Skierniewicach słyszy orkiestrę
grającą inwokację z Roberta Diabła, popularnej opery Giacoma Meyerbeera. Scenę
zdrady widzi także jako odbicie (kino? projekcję?):
Już chciał powstać z siedzenia, kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i zobaczył
w niej jak w lustrze słabe odbicie panny Izabeli i Starskiego. Siedzieli bardzo blisko siebie, oboje zarumienieni, choć rozmawiali tonem tak lekkim, jakby chodziło o rzeczy obojętne.
Wokulski jednakże spostrzegł, że obojętny ton nie odpowiada treści rozmowy [...]. [L-2 443]

Treść owej rozmowy nie jest mu jeszcze znana, nie rozumie jej, nie zaczął się
wsłuchiwać w prowadzoną po angielsku konwersację. S p o s t r z e g a jednak, że
jej ton jest niezgodny z treścią.
Przycisnął się do ławki wagonu, patrzył w szybę i – słuchał. [...]
Już nie myślał ich ostrzegać, że rozumie, co mówią, tylko słuchał i słuchał... [L-2 443]

Pierwsze pokazy kinematograficzne odbywały się na ziemiach polskich w końcówce lat dziewięćdziesiątych w. XIX w Warszawie i w Krakowie33. Odcinkowa
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wersja Lalki była publikowana niemal dekadę wcześniej, nie można więc dopatrywać się u Prusa „doświadczenia obrazów filmowych”, „narracji filmowej w powieści”
lub czegokolwiek w tym rodzaju. Nie wiem, czy jest możliwe udowodnienie, że
czasem rzeczy występują w literaturze, zanim zaistnieją w rzeczywistości. Walter
Benjamin zauważa:
Wielcy pisarze bowiem, wszyscy bez wyjątku, operują w świecie, który przyjdzie po nich, jak paryskie ulice z wierszy Baudelaire’a pojawiły dopiero po przełomie wieków XIX i XX, a ludzie z Dostojewskiego też nie wcześniej34.

W przedstawionej tu scenie z Lalki mamy jednocześnie: podróż pociągiem, tajemną rozmowę w przedziale kolejowym – dialog kochanków, podsłuchiwanie,
a właściwie podglądanie, bo ostatecznie doświadczenie Wokulskiego nie jest przecież audialne, ale wizualne. Esencja nowoczesności: nieme kino w pociągu, i to
jeszcze kino, w którym pokazuje się dobre gatunki popularne, dramat miłosny,
w tle – muzyka z Roberta Diabła. Widz jest jednocześnie bohaterem dramatu, znajduje się tam, wewnątrz tej pełnej napięcia sceny, w której wykryta zostaje zdrada.
W roku 1889 nie można było chyba tej sceny rozegrać lepiej – projekcja, odblask,
szyba, przejrzystość i turkot pociągu stanowią idealne okoliczności.
Wokulski widzi siebie w lustrze jeden, jedyny raz – i to się dzieje w Paryżu,
w hotelu, gdy się budzi i spostrzega, że nie jest sam. W łóżku naprzeciwko siedzi
mężczyzna, który naśladuje jego, Wokulskiego, gesty. W pierwszej chwili jest to
źródło pomieszania i przerażenia – bohater naprawdę doświadcza obecności innego, obcego, który na niego patrzy, czegoś, co wzbudza w nim wielki lęk.
O społeczeństwie spojrzeń pisze z dużą trafnością Rousseau, jego myśl wykłada Bronisław Baczko w książce Rousseau: samotność i wspólnota35. Człowiek żyjący w społeczeństwie spojrzeń i opinii, w społeczeństwie wzajemnej kontroli, zostaje doprowadzony do stanu „wyzucia z siebie”. Jedyny rodzaj tożsamości, który
posiada, to tożsamość domniemana – ustanawiana przez (hipotetyczne lub rzeczywiste) spojrzenia innych. Ten typ alienacji jest dla Rousseau najważniejszym, być
może, wymiarem doświadczenia (miejskiej) nowoczesności:
Wyzwolenie od alienacji zachowuje zawsze u Rousseau swój aspekt moralny, jest p r o b l e m e m
w y b o r u, s a m o o k r e ś l e n i a s i ę człowieka wobec samego siebie i świata. Wyalienowany charakter
świata stosunków ludzkich, jego nieprzejrzystość, czynią go dla człowieka niejednoznacznym, światem
jego własnym i zarazem obcym. Wolność osobowości manifestuje się w dążeniu do przezwyciężenia
takiego właśnie charakteru świata i do uczynienia własnej egzystencji stabilną i jednoznaczną. A równocześnie jak długo świat zachowuje taki właśnie charakter, każde samookreślenie jednostki pozostaje wieloznaczne, pogłębia nieprzejrzystość nagromadzoną wokół niej, a jej „powrót do samej siebie”
czyni wciąż niezakończonym i zagrożonym. Działanie w „świecie pozorów” włącza w łańcuch wydarzeń,
na który jednostka nie ma wpływu, uzależnia ją od panujących anonimowych sił. Działanie staje się
więc antynomiczne – będąc wyrazem wolności, zarazem jej zagraża36.

Czy jest wyjście z tej szczęśliwej nowoczesności? Cena za nią to konieczność
życia na wystawie, w społeczeństwie panoptycznym, pod nieustanną kontrolą cu34
35
36
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dzych spojrzeń, a przynajmniej w stanie zagrożenia – i sądzę, że to przekonanie
przenika myśl Prusa, niezależnie od tego, jaką myśl ta przyjmuje formę: powieść
czy felieton.
W jednym z rozdziałów Lalki Izabela rozważa proteuszowy charakter Wokulskiego. Jawi się on jej jako człowiek, który w sposób swobodny i nieograniczony
zmienia postać. Kim więc jest, że umyka sile „ustanawiającego spojrzenia”? Widziano go w Dąbrowie, jak kupował naboje, widziano w Zasławiu, może zginął, może
się zapadł w zasławską studnię, może podróżuje dookoła świata, może pracuje nad
metalem lżejszym od powietrza. Muszę przyznać, choć chyba nie jest to całkiem
stosowne, że zakończenie Lalki od wielu lat nie daje mi spokoju. Kolejne lektury
powieści przekonują o tym, iż społeczność bohaterów powieści to esencja niepokojącej wizji społeczeństwa nowoczesnego. Wyciekło z niego wszelkie życie, została
tylko – wzajemna władza spojrzeń. Nie ma innej od tego ucieczki niż iluzja. Sztuczka, zawieszenie projekcji, zniknięcie. Nie wątpię, że Wokulski byłby świetnym
uczniem Johna Maskelyne’a. Gdzie jest znakomity warszawski kupiec? Pstryk!
Zniknął. Unosi się nad miastem i robi sobie portret w gondoli balonu.
Abstract
MAŁGORZATA LITWINOWICZ-DROŹDZIEL University of Warsaw
BOLESŁAW PRUS AND DOUBTFUL GLARE OF PROGRESS
Industrialisation, cities concentration, technical progress and disseminating its results, emancipation
processes of groups and social classes to date excluded from the dominating discourse, birth and development of the bourgeoisie – Prus touched upon all those issues continuously “testing” Polish society for the phenomena and categories listed above. The examination was usually unfavourable: Poles
are in a state of civilisational backwardness and may become either mere consumers or followers of
Western experiences, a society of peripheral modernisation.
The progress was supposed to bring about various valuable changes. However, as it seems, Prus’
writing about the benefits of modernisation, along with a conviction (quite characteristic of the epoch)
about inescapable happiness to which steam engine, railroad, telegraph and other discoveries and
inventions contribute, fear and doubt are awakened. The creativity is primarily marked by a communicational drama taking place in the society in which interpersonal bonds now cease to exist.
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JOSEPH CONRAD WOBEC POLSKIEGO DOŚWIADCZENIA HISTORYCZNEGO DYSKURS LITERACKI, BIOGRAFICZNY I POLITYCZNY W „KSIĘCIU
ROMANIE”
Wydany po raz pierwszy w roku 1911 Książę Roman to utwór nie wzbudzający
większych kontrowersji ideowych, nie prowokujący też współcześnie badaczy literatury do jakichś zasadniczo nowatorskich interpretacji. Dzieło funkcjonujące na
marginesie najbardziej cenionych dokonań Josepha Conrada, stanowiące przy tym
jeden z nielicznych przykładów jego bezpośrednich odniesień do historii kraju lat
dziecinnych, przywoływane było głównie jako argument w dyskusjach nad polskością pisarza i jego związkami z naszą tradycją literacką1. Książę Roman to zatem
opowieść, która syntetyzuje dwa istotne nurty rozważań nad Conradem: biograficzny i romantyczny. Nie kwestionując sensowności owych genetyczno-biografizu1
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Literackie echa utworu, jego związki z Panem Tadeuszem, z gawędą szlachecką i z dramatem romantycznym wskazywał Z. N a j d e r (wstęp w: J. C o n r a d - K o r z e n i o w s k i, Wybór opowiadań. Przeł. A. Z a g ó r s k a, H. C a r r o l l - N a j d e r. Oprac. Z. N a j d e r. Wrocław 1972, s. LXV.
BN II 171). O „polskim” Conradzie w kontekście m.in. tego właśnie opowiadania pisała też
M. J a n i o n (Conrad wobec dylematu polskiego romantyzmu. W: Zło i fantazmaty. Kraków 2001.
Prace wybrane. T. 3). Spośród najnowszych publikacji łączących Księcia Romana ze wzorami kulturowymi zarówno polskimi, jak i europejskimi na uwagę zasługuje artykuł J. S k o l i k Conrad’s
Mythical World of the Borderland (w zb.: From Szlachta Culture to the XXI Century. Between East
and West. New Essays on Joseph Conrad’s Polishness. Ed. W. K r a j k a. Lublin – New York 2013),
w którym istotny punkt odniesienia dla bohatera stanowi, z jednej strony, tytułowa postać poematu W. Pola Mohort, z drugiej zaś europejska tradycja rycerska. W tym samym kontekście poszukiwania wzorców osobowych Conradowskiej kreacji należy też przywołać pracę G. W. S. B r o ds k y ’ e g o Święty Roman. Pamięć, mit i historia w opowiadaniu Josepha Conrada „Książę Roman”
(w zb.: Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. Red. nauk.
W. K r a j k a. Lublin 2013 áprzeł. M. M a j e w s k a, B. P u d e ł k oñ), z jej zamysłem interpretacyjnym o realizacji w opowiadaniu hagiograficznego, franciszkańskiego modelu biografii. Wpisanie
tytułowej postaci utworu w uniwersalizujący jej kreację kontekst świętości Franciszka z Asyżu nie
obyło się jednak bez pewnych uproszczeń związanych z polskim kontekstem tej historii. Chodzi tu
m.in. o założenie ideowe przyjmujące, iż „celem Conrada było stworzenie modelowego bohatera
narodowego, Konrada Wallenroda czasów późniejszych” (B r o d s k y, ibidem, s. 31). Należy podkreślić, że książę S. nie ma nic wspólnego z kreacją tego Mickiewiczowskiego bohatera. Co więcej,
trudne do wytłumaczenia w aspekcie nieetycznej drogi podstępu, jaką wybrał Wallenrod, byłoby
powiązanie go z postacią wpisaną we wzorzec hagiografii, w „natchnioną legendę, dramat o życiu
świętego, przepełniony mesjańskim mistycyzmem” (B r o d s k y, ibidem, s. 25). Dodatkowo hagiograficzne tło Brodsky’ego łączy się z wyeksponowaniem aspektu religijnego kreacji Romana, czego
trudno doszukiwać się w ujęciu Conrada. Do tej sprawy wrócę jeszcze w dalszej części artykułu.
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jących tropów ani ich ideowego i kulturowego zaplecza, chciałabym w swojej lekturze tego opowiadania przyjrzeć się im jednak z większą uwagą.
Chodzi więc nie tyle o propozycję nowego odczytania Księcia Romana, ile raczej
o zasygnalizowanie pewnych jego niedoczytań upraszczających literacką materię,
wynikających przede wszystkim z nieuwzględnienia faktu, że tradycja romantyczna, jako bezpośrednie kulturowe tło Conradowskiej opowieści, zostaje przepuszczona przez filtr założeń modernistycznych. Również biografizm (powiązany z autobiografizmem) zyskuje w przywołanym utworze więcej niż jedno odniesienie. Po
pierwsze, ma ono charakter faktograficzny (opowieść o Romanie S. to literacka
transpozycja informacji o Romanie Sanguszce zawartych w Pamiętnikach wuja
pisarza, Tadeusza Bobrowskiego2). Po drugie, staje się aspektem samej konstrukcji literackiej w kreacji jednego z narratorów, dającego się utożsamić z autorem.
Wreszcie, po trzecie, owo odniesienie łączy się z kolejnym autobiograficznym gestem
Conrada, sytuującego tę opowieść w kontekście tomu Ze wspomnień3.
Wymiar romantyczny utworu wynika z rozpięcia jego fabuły wokół motywu –
posłużmy się tu cytatem – „miłości do [...] kraju [...], który żąda, by kochać go
bardziej, niż jakikolwiek kraj był kochany [...]” (C 290)4, i wyboru bohatera ucieleśniającego mit ofiary za ojczyznę.
Roman S. to polski arystokrata, który w 1831 roku zaciągnął się jako zwykły
żołnierz do powstańczego wojska i zapłacił za ten krok bardzo wysoką cenę. Treścią
zaś opowieści są przedstawione – jak pisze autor naukowego opracowania utworu
– „w sposób dość prosty i łatwo zrozumiały dla nie znających historii Polski cudzoziemców”5 dzieje Romana S. od szczytowego momentu szczęścia osobistego: małżeństwa z ukochaną kobietą, przez jej śmierć w 2 lata po ślubie, postępujący letarg
zastygłego w nieszczęściu wdowca, akces do powstania listopadowego, które nadało jego życiu nowy sens, pojmanie przez wrogów, sąd i trwającą ćwierć wieku katorgę, aż po spotkanie księcia jako starca z narratorem opowiadania, w owym
czasie 8-letnim chłopcem.
Tak więc około roku 1911 Conrad tworzy – na podstawie pamiętników wuja i,
najprawdopodobniej, odwołując się do epizodu zaczerpniętego z własnych dziecięcych wspomnień6 – literacką opowieść o patriotycznym poświęceniu, włączając ją
równocześnie w najbardziej osobisty nurt swojego pisarstwa.
Wart podkreślenia jest tu, oczywiście, fakt, że jedyny bezpośredni literacki
powrót autora Lorda Jima do polskiej przeszłości dotyczy wydarzenia odległego od

2

3

4
5
6
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Pierwszą edycję wspomnień T. B o b r o w s k i e g o z roku 1900 wydawca zatytułował Pamiętniki,
kolejna została opublikowana jako Pamiętnik mojego życia (t. 1–2. Oprac., wstęp S. K i e n i e w i c z.
Warszawa 1979).
Zob. A. B r o s s, Powstanie styczniowe i jego skutki: temat nieobecny w świadomości politycznej Conrada. W zb.: Conrad a Polska. Red. nauk. W. K r a j k a. Lublin 2011, s. 224 (przeł.
W. K o z a k).
Skrótem tym odsyłam do: J. C o n r a d - K o r z e n i o w s k i, Książę Roman. W: Wybór opowiadań
(przeł. H. C a r r o l l - N a j d e r). Liczby po skrócie oznaczają stronice.
N a j d e r, op. cit., s. LXV.
G. J e a n - A u b r y (Życie Conrada. Przeł. M. K o r n i ł o w i c z ó w n a. Warszawa 1958, s. 41–42)
potraktował ów literacki zapis Conrada jako w pełni wiarygodną informację biograficzną, włączając
go do własnej opowieści o autorze Księcia Romana.
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doświadczeń, które mogłyby przecież stać się punktem wyjścia Conradowskiej
opowieści7. Interesujący jest np. sposób ujęcia – zawartej w tomie Ze wspomnień
– historii krewnego pisarza, Mikołaja Bobrowskiego, oficera armii napoleońskiej,
którego dzieje też stanowią przecież ciekawy materiał literacki. Jak podkreśla Joanna Skolik:
Książę Roman zostaje opowiedziany stylem wysokim z uszanowaniem i podziwem, podczas gdy
tom Ze wspomnień jest przesiąknięty gorzką ironią. Mikołaj B. pozostaje dla Conrada – mimo wszystkich
swoich bohaterskich czynów – „człowiekiem, który w młodości zjadł w głębiach mrocznego boru upieczonego psa”8.

Wydaje się jednak, iż pewnym zbanalizowaniem tych różnic przez badaczkę jest
dostrzeżenie w nich tylko chęci ukazania, że „heroiczne czyny nie zawsze mają
podniosły, rycerski charakter”, a „poniżenie dla ojczyzny może być niezbędne jako
wyraz świętości”9. Konsekwencją wielorakich sposobów modelowania postaci – jednej z nich przypisano wymiar wzniosłości tragicznej, drugą zaś ujęto w sposób
ironiczny – stało się ich wykorzystanie w związku z odmiennymi lekcjami patriotyzmu. Uchwycony w kontekście heroicznego, rycerskiego wzorca Roman S. zaczyna
być symbolem najwyższej odwagi i poświęcenia dla ojczyzny, podczas gdy Mikołaj B.
w toku swej rosyjskiej, przypadkowej przygody pozostaje jedynie „prostodusznym
[...] szlachcicem”, reprezentantem „łatwowiernego narodu”, którego przeznaczeniem
„było cierpieć głodowe męki przez sto lat z górą, żywiąc się fałszywymi nadziejami
i – powiedzmy – psim mięsem”10. Skoro więc o sensie opowieści historycznej zadecydował przyjęty przez Conrada wzorzec fabularyzacji wraz z zastosowanym w jego
ramach stylem11, to tym bardziej narzuca się pytanie o powody zróżnicowania
narzędzi literackiego przedstawienia użytych w obu opowieściach.
Warto tu zwrócić uwagę również na fakt istnienia polskiej tradycji literackiej,
ujawniającej inne skonfigurowanie motywu kosztowanych dla ojczyzny „zjadłych
trucizn” (dokonał tego pisarz w narracji o Mikołaju B.). Jest to, opromieniający ów
motyw blaskiem najwyższego heroizmu, Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego, który można nawet uznać za swego rodzaju ideowe tło omawianego fragmentu wspomnień, wyraziście kontrastujące z sarkastycznymi, a jednocześnie
pełnymi bólu słowami o „słodkim i zaszczytnym” posiłku Mikołaja. A ten:
Zjadł go [...], aby zaspokoić głód, ale także, aby nasycić nieugaszone i patriotyczne pragnienie,
podżegane potężną wiarą, która żyje po dziś dzień; [...] w pościgu za wielką iluzją, wznieconą przez
wielkiego męża na kształt fałszywej pochodni, aby sprowadzić na manowce wysiłek mężnego narodu.
Pro patria!12

7
8
9
10
11
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Tak, jak stało się to np. w odniesieniu do Stefana Bobrowskiego, wuja K. Korzeniowskiego, którego powstańcze losy zainspirowały W. T e r l e c k i e g o w powieści Spisek (Warszawa 1966).
S k o l i k, op. cit., s. 163.
Ibidem.
J. C o n r a d, Ze wspomnień. W: Dzieła. T. 13. Przeł. A. Z a g ó r s k a. Warszawa 1973, s. 70.
Obie opowieści można by więc czytać z uwzględnieniem założeń narratywistycznej teorii dyskursu
historycznego, uzależniającej – jak podkreślał H. W h i t e (cyt. za: K. R o s n e r, Narracja, tożsamość
i czas. Kraków 2003, s. 81) – „przedstawienie i wyjaśnienie tego, »co się rzeczywiście zdarzyło«
w przeszłości”, od dokonywanych przez historyka aktów stylistycznej i fabularnej prefiguracji
opisywanych zespołów zdarzeń.
C o n r a d, Ze wspomnień, s. 60. Wiersz ten, jako utwór cieszący się ogromną popularnością w XIX
wieku na ziemiach polskich, mógł być pisarzowi znany jeszcze z lat dziecinnych.
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Odnosząc zaś tę opowieść o przodku – na zasadzie kolejnej ironicznej opozycji,
tym razem wobec własnych decyzji – do podjętej pod wpływem prywatnych marzeń
wyprawy „na szerokie morza w pogoni za fantastycznymi potrawami z solonego
mięsa i twardych sucharów”13, Conrad odnajduje jej zaskakujący związek z własnym
życiem.
Z pewnością wiele nowego światła na wybory tematyczne pisarza rzuciły artykuły Addisona Brossa czy Amara Acheraïou z przywołanej wcześniej książki Conrad
a Polska, łączące rozważania historyczne z psychologizującym to autorskie wyparcie ujęciem „ech” i „cieni” polskości w dziełach autora Lorda Jima. Ale czy literaturoznawca rzeczywiście może mieć dużo do powiedzenia na temat psychologicznych
motywacji decyzji twórcy? Wątpliwe poznawczo wydają się też próby rozstrzygania
na podstawie jednego tekstu – choćby tak nasyconego odniesieniami do polskiej
przeszłości jak Książę Roman – dylematów biografistów Conrada, które dotyczą
sposobu rozumienia przez pisarza tego, co ogólnie określa się mianem jego polskości. Argumentów na rzecz niejednoznacznego stosunku autora Lorda Jima do
pierwszej ojczyzny dostarczały conradystom zarówno odwołania do jego życiorysu,
jak i do twórczości. Można tu co najwyżej dopowiedzieć, że jeśli ową polskość przez
wiele lat widziano (szczególnie w rodzimych opracowaniach) głównie przez pryzmat
założeń ideowych polskiego romantyzmu14, to w ostatnich latach staje się ona
problemem dużo bardziej skomplikowanym i niejednoznacznym, także na skutek
dopatrzenia się w niej dziedzictwa pozytywistycznego. Zgodnie z tymi ustaleniami
biograficzno-literackie odniesienia Conrada do wyznawanego przez ojca pisarza
imperatywu walki bez nagrody i do pragmatycznej postawy wuja, którą można
odczytać z jego memuarów, wydają się nie tyle wzajemnie opozycyjne, ile współistniejące ze sobą.
Zasada ostrożności w formułowaniu jednoznacznych tez objaśniających światopogląd twórcy, obowiązująca przecież nawet w odniesieniu do jego deklaracji
składanych w pismach osobistych, tym bardziej, oczywiście, dotyczy tekstów literackich, w których pozorna bezpośredniość przekazu ideowego bywa zwodnicza,
bo poddawana rozmaitym zabiegom beletryzacyjnym, realizowanym w zwielokrotnionych perspektywach czasowych, a także w systemie nawiązań, w których granice między prawdą a zmyśleniem zacierają się.
Również zatem w Księciu Romanie winniśmy dostrzec wypowiedź podporządkowaną – wbrew sądom o jej niemalże dokumentarnej prostocie – regułom literackości jako pisania „za zasłoną”15, nawet tam, gdzie badacze uznają głos narratora

13
14
15
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Ibidem.
Za klasyczny przykład takiej właśnie, jednoznacznie romantycznej lektury twórczości angielskiego
pisarza można uznać pracę J. U j e j s k i e g o O Konradzie Korzeniowskim (Warszawa 1936).
C o n r a d, Ze wspomnień, s. 16. Sam J. C o n r a d (Listy. Wybór, oprac. Z. N a j d e r. Przeł.
H. C a r r o l l - N a j d e r. Warszawa 1968, s. 419–420) następująco formułował swoje pretensje do
krytyków w jednym z listów: „Dziwny to los, że na wszystko, co dla konkretnego artystycznego celu
starałem się pozostawić nieokreślonym, sugestywnym, w cieniu pierwotnej inspiracji – że na
wszystko to rzuca się światło i cała nieważkość tego (w zestawieniu z bogactwem – mówię to bez
zarozumialstwa – moich koncepcji) zostaje komentowana przez byle durnia, budząc rozczarowanie
przeciętnego czytelnika. [...] Jawność [...] zgubna jest dla uroku wszelkich utworów artystycznych,
ograbia je bowiem z całej sugestywności i niszczy wszystkie złudzenia”.
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„za głos samego autora”16. Nie próbując tu więc rozstrzygać kwestii podlegających
jedynie domysłowi, warto wszakże zwrócić uwagę na niektóre konsekwencje zabiegów oddalających od siebie fabularną i narracyjną płaszczyznę opowieści.
Przyjrzyjmy się najpierw specyfice relacji między tymi płaszczyznami. Historię
księcia S. usytuowano, co prawda, w konkretnej epoce historycznej, tak dalece
jednak odległej od narratorskiej teraźniejszości (o pewnym zawikłaniu także tej
ostatniej płaszczyzny czasowej będzie mowa później), żeby stała się jakimś „dawno,
dawno temu...” Opowieść o księciu, który poślubił księżniczkę, by żyć długo i szczęśliwie, po pierwsze, przepuszczono bowiem przez pryzmat swego rodzaju baśniowej
dawności „zamierzchłych” czasów przed narodzinami narratora; po drugie, wtłoczono w postrzeganie świata bliskie dziecku, którego pojęcie o książętach było
„owiane czarem bajek” (C 271).
Czemu jednak miałoby służyć owo igranie personalnym aspektem opowieści?
Tradycyjna, uświęcona wśród conradystów odpowiedź na to pytanie wiąże się z dostrzeżoną u pisarza potrzebą „konfrontowania wyobrażeń bohaterów o sobie samych
– i sądów o nich innych ludzi [...]”17, co z pewnością pasuje do sytuacji Jima w powieści z jego imieniem w tytule, natomiast w odniesieniu do Księcia Romana już
niekoniecznie. Czyżby więc był to w interesującym nas utworze wyłącznie przejaw
specyficznej Conradowskiej maniery pisarskiej? A może właśnie ów zabieg pozwala czytelnikowi zwrócić uwagę nie tylko na to, co zostaje wypowiedziane, ale i na to
– by znów odwołać się do słów samego autora Korsarza – co jest raczej przeczuwane niż widziane18? Może zatem wyeksponowanie w ramowym wprowadzeniu do
opowieści o księciu S. dwu narratorów, nadanie jednemu z nich cech autorskich,
a także wykorzystanie kilku płaszczyzn narracyjnych stanowi przemyślany zabieg
konstrukcyjny? Spróbujmy więc spojrzeć na ten utwór Conrada z większą dozą
zaufania do jego artystycznej samoświadomości.
Wyrazistym elementem gry związanej z niejednoznacznym statusem narratora
oscylującego między konstrukcją literacką a figurą realnego autora są jego zmienne kompetencje. Na zależną od ulotnej pamięci opowieść wspomnieniową zostają
nałożone ujęcia wykraczające poza możliwości spersonalizowanego opowiadacza,
poddane konwencji tradycyjnej wszechwiedzy, zdolnej zarówno do zrekonstruowania przychylności „wielkiego świata petersburskiego” (C 269) względem dwojga
zakochanych, jak i np. do analizy doznań i przeżyć bohatera po śmierci ukochanej
żony. Sama zaś narracja wspomnieniowa zostaje rozpięta między bardziej zdystansowanym pamiętnikarskim „Nie pamiętam już [...]” (C 270) a pełnym zbliżeniem,
będącym rekonstrukcją naiwnie dziecięcego widzenia świata przez chłopca, który
pragnąc dowiedzieć się czegoś o pewnym szczególnie doskonałym „w swojej wilczości” (C 271) wilku19, natknął się na człowieka górującego nad innymi swą „człowie16
17
18
19
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N a j d e r, op. cit., s. LXVI.
Ibidem, s. XXX.
Zob. C o n r a d, Ze wspomnień, s. 16.
Czy wybór tego akurat zwierzęcia może mieć jakieś znaczenie w Księciu Romanie? Przywoływany
tu już kanadyjski conradysta łączy go w swym szkicu, po pierwsze, z legendą o oswajającym wilka
św. Franciszku, po drugie zaś sugeruje związek zwierzęcia z legendarnymi początkami Wilna, co
z kolei tłumaczy poprzez litewskie pochodzenie rodu Sanguszków. Jeśli jednak pamiętamy, że
o spotkaniu z wilkiem marzy autorski narrator, w żaden sposób z Litwą nie powiązany, trudno
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czością”, „zdolnością do głębokich uczuć, niezachwianą wiarą i żarliwą miłością”
(C 293).
Taką zasadę nakładania na siebie różnych poziomów biograficznej samoświadomości narratora (w tym przypadku dziecięcej, marynarskiej i literackiej) dałoby
się, prawdopodobnie, dostrzec również w opisie zimowego pejzażu, bezpośrednio
poprzedzającym scenę spotkania chłopca z księciem. Krajobraz widziany jakby
z okien dworu, w którym przebywa dziecko, zdecydowanie jednak wykracza poza
jego możliwości percepcyjne, palimpsestowo łącząc cechy otwartej przestrzeni stepu i metaforykę morską20:
Zima była w pełni. Wielki trawnik przed domem rozpościerał się nieskazitelnie czysty i gładki jak
śnieżne, alpejskie pole, powierzchnia biała, pierzasta iskrzyła się w słońcu niby posypana brylantami
i opadała łagodnie do jeziora – a podłużne, wijące się pasmo zamarzniętej wody wyglądało niebieskawe
i twardsze od ziemi. Zimno świecące słońce przesuwało się nisko nad linią widnokręgu falującą wielkimi fałdami śniegu, za którymi kryły się ukraińskie wioski, jak grupki łodzi wśród wzburzonych fal
morza. I wszystko było zupełnie nieruchome. [C 270]

Najbardziej interesujący literacko jest z pewnością ten aspekt narratorskiej
konstrukcji świata przedstawionego, który zostaje powiązany z refleksyjnie i subtelnie odtworzoną świadomością 8-latka skradającego się po domu „jak zbiegły
więzień” (C 271), by zaspokoić swoje pragnienie przygody. Zmienne emocje dziecka
(zainteresowanie gościem wyrażone przedarciem się „przez linię nagonki” dorosłych
próbujących ułożyć chłopca do snu, poranna nadzieja na „wstrząsającą opowieść
o [...] wilku – może opis jego dramatycznej śmierci...” áC 271ñ, „wielkie przygnębienie” áC 272ñ, gdy spotkanie z nadleśniczym nie dochodzi do skutku, poczucie zagubienia oraz opuszczenia w przytłaczającej swą wielkością sali bilardowej, zadziwienie i prawdopodobnie przestrach związane z niezwykłością spotkanego człowieka, „który tak bardzo różnił się od księcia z bajki” áC 293ñ, wreszcie zmieszanie
chłopca, gdy poplamioną atramentem ręką ściska jego dłoń), składają się na psychologicznie uprawdopodobniony portret. Na tę rekonstrukcję dziecięcego światooglądu zostaje jednak nałożone spojrzenie dorosłe, lekko autoironiczne, a jednocześnie w dobrym literacko sensie uwznioślające spotkanego wtedy bohatera
o „jasnym poczuciu honoru i surowych wymogach osobistej i publicznej uczciwości”
(C 292–293).
Zwróćmy tu również uwagę na psychologiczną doniosłość tego zdarzenia dla
dziecięcej świadomości. W opowiadaniu zostaje uchwycony nie tylko moment „rozwiania się baśniowego czaru” w odniesieniu do księcia, niezgodnie z tą konwencją
„głuchego, łysego, chudego i tak straszliwie starego” (C 274), ale i moment skonfrontowania domowej idylli z historią. „Trupia bladość” (C 272), „bezosobowy,
mechaniczny głos” (C 273) to – jako skutek 25-letniej katorgi – cena płacona za
„rozbudzoną miłość do ojczystego kraju” (C 290). Poznawcza brutalność tej dzie-

20
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zaakceptować sugestię, iż „w tym [jego] wczesnym wspomnieniu [...] o wilku” miałaby pobrzmiewać
myśl, „by stworzyć postać ikonicznego wojownika walczącego o uwolnienie Litwy” (B r o d s k y, op.
cit., s. 33).
To było także standardowym elementem romantycznego ujęcia ukraińskiego stepu (np. w Marii
A. Malczewskiego).
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cięcej inicjacji w prawdziwe życie zostaje jednak w pewien sposób złagodzona przez
wybór formuły legendy o narodowym męczenniku, syntetyzującej baśń i narrację
faktograficzną. Na takie odczytanie utworu pozwala przecież jego osadzenie w obrębie „opowieści zasłyszanych”21.
W kontekście literackiej stylizacji22 swoją artystyczną motywację uzyskują te
wszystkie zabiegi Conrada, które wzmacniają, w stosunku do wersji zapisanej przez
Tadeusza Bobrowskiego, heroiczny aspekt historii o księciu Romanie (bohater
ucieka, by wziąć udział w powstaniu wbrew rodzinie, walczy jako anonimowy,
szeregowy żołnierz, zostaje wywieziony do syberyjskich kopalni, wreszcie jego zesłańczy pobyt w głębi Rosji trwa nie 14, lecz aż 25 lat). Conradowi potrzebny był
dający się uogólnić model patriotycznego czynu, a nie pełna wierność przekazowi
zawartemu we wspomnieniach wuja, które nb. w świetle rodzinnych dokumentów
Sanguszków również okazały się nieścisłe23. Temu celowi służy także autorska
rezygnacja z wprowadzenia nazwiska opisywanej postaci, współgrająca zresztą
z samą decyzją księcia o anonimowości jego czynu powstańczego.
Wyraźna jest tu, oczywiście, moc oddziaływania romantycznych wzorców literackich, traktowanych wszakże, co należy podkreślić, przede wszystkim jako inspiracje dla własnych rozwiązań fabularnych. Jeśli bowiem zwrócimy uwagę na
fakt, iż droga polskiego bohatera romantycznego wiedzie od spraw domowych do
narodowych, to musimy jednocześnie dostrzec, iż historia księcia Romana nie jest
opowieścią o Polaku, który „Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”24. Dzieje się inaczej. Polski arystokrata robiący wojskową karierę w rosyjskiej
armii, będący „oficerem przybocznym cara” (C 279), poślubiający za akceptacją
władcy, któremu służy, równą sobie pochodzeniem i majątkiem księżniczkę25,
traci ją w wyniku śmiertelnej choroby. I właśnie dopiero to osobiste nieszczęście –

21
22

23

24
25
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Taki tytuł nosi zbiór, w którego ramach opowiadanie zostało wydane w 1925 roku.
Jednym z aspektów dialogu z tradycją podjętego przez Conrada w Księciu Romanie jest jego genologiczny wymiar jako utworu, który w obrębie nadrzędnej struktury opowiadania łączy takie formy,
jak opowieść próby, baśń, legenda, klechda.
Chodzi tu przede wszystkim o pracę Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir z r. 1831, w świetle
pamiętnika matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej
(Z niewydanych dokumentów tłumaczyła i przypisami opatrzyła K. F i r l e j B i e l a ń s k a. Wstęp
J. P o t o c k i. Przedm. H. M o ś c i c k i. Warszawa 1927). Musimy, oczywiście, pamiętać, że heroizujący filtr daje się odnaleźć już w Pamiętnikach Bobrowskiego, dla którego źródłem był ustny
przekaz, krążące o księciu Romanie opowieści. Konfrontacji historii literackiej Conrada z zachowanymi dokumentami dokonano dwukrotnie. Pierwszy raz przeprowadził ją L. K r z y ż a n o w s k i
w rozprawie Joseph Conrad’s „Prince Roman”: Fact and Fiction (w zb.: Joseph Conrad. Centennial
Essays. Ed. ... New York 1960), następnie J. P o r a y - B i e r n a c k i w opracowaniu zatytułowanym
Z przekonania. (Roman Sanguszko w oczach Conrada i historii) (London 1979). Na ważne zapiski
dotyczące księcia Romana i jego rodziny znajdujące się w Centralnym Państwowym Archiwum
Historycznym Ukrainy w Kijowie wskazała ostatnio również O. S z a ł a g i n o w a w artykule Roman
Sanguszko: ostatni rycerz Rzeczpospolitej (w zb.: Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach
historii, polityki i etyki áprzeł. W. K r a j k añ).
A. M i c k i e w i c z, Konrad Wallenrod. Oprac. S. C h w i n. Wyd. 3, zmien. Wrocław 1991, s. 71.
BN I 72.
Na tę właśnie część opowieści o księciu S., dotyczącą kariery w carskiej służbie wojskowej, wskazywał P o r a y - B i e r n a c k i (op. cit., s. 17, 20) jako na jedno z istotnych odstępstw od historycznej biografii Romana Sanguszki.
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Otworzyło mu serce na przyjęcie jeszcze dotkliwszego cierpienia, umysł na jeszcze większą myśl,
oczy – na całą przeszłość i na istnienie innej miłości, pełnej bólu, ale równie tajemniczo władczej jak ta
stracona, której powierzył był swoje szczęście. [C 280]

Autor opowiadania łączy więc charakterystyczne dla wizji romantycznych budowanie narodowej wspólnoty męczeństwa („Mówiący był Polakiem; należał do
narodu, który nie tyle żyje, ile utrzymuje się przy życiu, który w swoim grobie,
ogrodzonym milionem bagnetów i zapieczętowanym potrójną pieczęcią trzech potężnych mocarstw, nie przestaje myśleć, oddychać, mówić, mieć nadzieję i cierpieć”,
C 267), czego najgłębszy chyba literacki wyraz stanowi Mickiewiczowska III część
Dziadów, z odniesieniem do, pojmowanego po trosze za Panem Tadeuszem, „kraju
lat dziecinnych”. W tym drugim, „małoojczyźnianym” kontekście znamienne są też
słowa o wielkim malarzu florenckim, „który myślał o swoim mieście, kiedy śmierć
zamykała mu oczy [...]”, czy o św. Franciszku, „który ostatnim swoim tchnieniem
błogosławił Asyż [...]” (C 268).
Powrót z obczyzny (z Petersburga) przywrócił robiącemu karierę wojskową,
darzonemu sympatią przez carską rodzinę, arystokracie poczucie przynależności
do ojczystej ziemi i odpowiedzialności za jej los. Moment przemiany postaci Conradowskiej jest motywowany swego rodzaju epifanią, ożywienie zaś owego indywidualnego związku bohatera ze skonkretyzowaną w znajomym krajobrazie „szczęśliwych lat chłopięcych” (C 276) naturą zostało połączone z dostrzeżeniem sprofanowania jej przez monstrualnego gada, „niby potwór wgryzającego się powoli w samo
serce ziemi” (C 277). Dopiero ten materialny, chciałoby się nawet powiedzieć: cielesny, wymiar męki ojczyzny ranionej przez potwora staje się impulsem wiążącym
księcia z powstaniem. Na sprzężenie tego typu ujęcia polskości bardziej z czasami
pisania utworu niż z epoką romantyzmu wskazują badania dotyczące kształtowania się naszej świadomości narodowej. Jak czytamy w pracy poświęconej zagadnieniom budowania polskiej tożsamości w XIX stuleciu:
Na przełomie XIX i XX w. te cele można było osiągnąć tylko przez sięgnięcie do natury. Natura była
źródłem niezmiennej prawdy i wiecznych zasad, dlatego to z niej wyrastała narodowość, rzecz niezmienna i przedwieczna26.

Co również istotne, narodziny tej nowej świadomości mają charakter całkowicie świecki. Epifania bohatera nie jest więc hierofanią27 – przez związek z naturą
nie sięga on Boga, tylko dostępuje samopoznania. Skojarzenia religijne mogą tu się
rodzić jedynie w sferze odniesień do bliskiego bohaterowi wzorca rycerskiego uformowanego w kręgu kultury chrześcijańskiej, nie zaś przez jakiekolwiek świadome
modelowanie Polaka-katolika, którym nb. w sensie wyznaniowym historyczny
książę Sanguszko rzeczywiście był. Literacki opis został pozbawiony również jakichkolwiek elementów sakralizujących rodzinną przestrzeń bohatera28. Ta jej
26
27
28
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N. B o ń c z a T o m a s z e w s k i, Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości
w II połowie XIX i na początku XX wieku. Wrocław 2006, s. 207.
Tak określiła ją S k o l i k (op. cit., s. 155).
Oczywiście, odrębnym tematem jest wpływ, jaki na cechy owej literackiej przestrzeni wywarło
geograficzne usytuowanie Sławuty, rodzinnej miejscowości Sanguszków. Mimo iż ta ich wołyńska
posiadłość leżąca między Równem a Żytomierzem znajduje się w samym centrum Ukrainy Zachod-
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sekularyzacja – dokonująca się na skutek pominięcia motywów typowych dla ujęć
romantycznych swojskiego krajobrazu (kościoły, cerkwie, krzyże czy kapliczki)
wspiera świeckość opisywanego w utworze wzorca osobowego29.
Dalej, jeśli w wyniku podjętej decyzji (jak w Dziadach) Roman obiit, hic natus
est Piotr, to owa przemiana opiera się na zupełnie innych przesłankach niż w wypadku Mickiewiczowskiego Gustawa/Konrada czy Jacka Soplicy / księdza Robaka.
Nie chodzi tu ani o nową tożsamość, ani o odpokutowanie win30. Przyjęcie wszystkich konsekwencji udziału księcia Romana w powstaniu dokonuje się pod jego
prawdziwym imieniem. Mimo podtrzymywanej przez jakiś czas anonimowości nie
okazuje się on też bohaterem wallenrodycznym w tym rozumieniu, które odnosi się
do tajnej misji postaci z powieści poetyckiej Mickiewicza. Czynem księcia Romana
nie jest spisek, tylko walka z otwartą przyłbicą możliwa dopiero po przesłaniu carowi oficjalnej rezygnacji ze służby31. Literacka zmiana imienia nie ma tu też nic
wspólnego z motywacją, która pojawia się w pamiętnikach matki, piszącej o synowskiej chęci osłonięcia rodziny przed zemstą Rosjan32. Jak tłumaczy bohater swemu
wiernemu słudze:
Postanowiłem pójść sam i nie rozpoznany walczyć jako prosty żołnierz. Dam ojczyźnie to, co mam
do dania własnego, moje życie [...]. [C 281]

Dlatego właśnie tak ważny, mimo iż w jakiejś mierze przypadkowy w ramach
konwencjonalnie literackiego motywu rozpoznania, staje się w więzieniu powrót
Romana do własnej tożsamości. Nie wyrzeka się on swojego prawdziwego „ja”, wprost
przeciwnie – pod własnym imieniem bierze odpowiedzialność za dokonane wybory.
Być może, również to docenienie owej jawności działania w pewnym przynajmniej
stopniu tłumaczy przyjęcie przez Conrada za tło historyczne nie styczniowej konspiracji, ale powstania listopadowego z jego politycznym założeniem o wojnie wyzwoleńczej prowadzonej przez regularne polskie wojsko33.
Wiele wspólnego z tą nadrzędną kategorią jawności czynu ma także motyw

29
30

31
32
33
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niej, problem „ruskości” domowej ojczyzny księcia S., a także jej powiązania z prawosławiem nie
pojawia się w całym opowiadaniu ani razu. Zanim jednak zaczniemy wyciągać z tej obserwacji zbyt
daleko idące wnioski ideowe, przypomnijmy kulturowe tło owego literackiego zabiegu. W polskiej
geografii mentalnej drugiej połowy XIX wieku to właśnie krajobraz ukraiński zyskał w percepcji
wielu artystów rangę pejzażu ojczystego, co łączyło się z wyrugowaniem z jego ram zanadto wyrazistych elementów kultury ruskiej i prawosławnej (zob. też B o ń c z a T o m a s z e w s k i, op. cit.,
s. 355–356).
Jedyny wykorzystany w opowiadaniu motyw religijny to znak błogosławieństwa krzyżem uczyniony przez chłopkę, która współczuje księciu straty żony.
Pierwsza z postaci romantycznych nigdy nie wraca do swojego imienia sprzed przemiany, druga
zaś robi to na łożu śmierci, chcąc przywrócić mu honor utracony po skrytobójstwie. Oczywiście
motywacja związana ze swego rodzaju oczyszczaniem się z zarzutu współpracy z wrogiem byłaby
teoretycznie możliwa, bo przecież tytułowy bohater opowiadania służy wcześniej carowi. W przypadku Conrada nie ma o tym jednak mowy.
Zob. przypis 1.
Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir [...], s. 2. Zob. też P o r a y - B i e r n a c k i, op. cit., s. 17, 20.
Należałoby tu jednak podkreślić, że zdecydowanie w opozycji wobec tego, co czytamy u Klementyny Sanguszkowej (choć nie wbrew Bobrowskiemu, który nie daje na ten temat żadnych informacji),
pisarz każe księciu Romanowi walczyć w oddziałach partyzanckich, a nie w regularnej armii (zob.
Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir [...], s. 2–3). Zob. też P o r a y - B i e r n a c k i, op. cit., s. 25.
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próby wykorzystany w scenie przesłuchania księcia. Wypróbowywanie czy kuszenie
bohatera to stary topos literacki, który pojawia się np. w odniesieniu do dwu czołowych polskich romantycznych kreacji: Konrada z Dziadów i Kordiana z dramatu
Słowackiego. W Księciu Romanie ani bohater nie jest mamiony fałszywą wizją potęgi, ani również pisarz nie zderza wielkości czynu ze słabością wewnętrzną postaci. Roman nie musi też wybierać między bezpieczeństwem swoim i innych. U Conrada spotykamy się z czystą sytuacją przyjęcia indywidualnej odpowiedzialności za
podjętą świadomie decyzję. Są to jednocześnie, inaczej niż w tradycyjnym wzorcu
rycerskim, wierność i odpowiedzialność, by tak rzec, prywatne, z którymi nie łączy
się sława, lecz niepamięć, anonimowe kazamaty czy sprzyjająca zapomnieniu bezimienna mogiła34.
W sposób bezdyskusyjny ujawnia się tu związek tytułowego bohatera ze sprawą, z którą się utożsamił („z przekonania” zerwał nie tylko ze środowiskiem petersburskim, ale i z poglądami głoszonymi przez ojca, przyjął w swej nowej wspólnocie
miejsce zwykłego żołnierza i bezkompromisowo podtrzymał ten wybór podczas
śledztwa).
Jeśli zaś chodzi o wielkość poświęcenia, to słuszna, oczywiście, jest uwaga
Zdzisława Najdera o atrakcyjności literackiej i przydatności ideowej bohatera, polskiego arystokraty służącego na dworze carskim35. Książę S. ma rzeczywiście wiele
do stracenia. Pełny sens tej opowieści wypływa wszakże nie tylko z samej owej
ofiary (wtedy pozostałaby ona jedynie odbiciem innych całopalnych ofiar bohaterów
romantycznych), lecz i z tego, że owa historia ma ciąg dalszy, że męczeństwo niczego nie kończy. Wbrew romantykom, w ujęciu zaproponowanym w opowieści, życie
po katastrofie jest i możliwe, i konieczne. Książę Roman, który przetrwał, to nie
pogrobowiec ideałów romantycznych, „nie odciął się [...] od świata, jak gdyby zakończył już był swoją pracę” (C 292). Siła wewnętrzna i podmiotowa godność pozwalają bohaterowi sprostać wyzwaniom służby obywatelskiej, jak on wcześniej sprostał
wyzwaniu walki. I choć, co trzeba podkreślić, popowstańcza egzystencja Romana S.
zostaje pozbawiona tych najbardziej pragmatycznych działań byłego zesłańca po
powrocie z katorgi, o których możemy przeczytać u Tadeusza Bobrowskiego jako
o „wskazywaniu nowych gospodarskich i przemysłowych dróg”36, to jednak i w utworze Conrada owa wyzbyta jakiegokolwiek egoizmu służba społeczna zyskuje rangę
swego rodzaju pracy u podstaw. W tym więc względzie Conradowski bohater okazuje się taki jak polski wiek XIX, a zatem romantyczno-pragmatyczny.

34

35
36
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Ten nierycerski wymiar patriotycznej służby wiąże się z tradycją literacką rozpoznawalną już
w pochodzącym z roku 1830 wierszu Mickiewicza Do Matki Polki, a jego archetypicznym wzorcem
są losy Waleriana Łukasińskiego.
N a j d e r, op. cit., s. LXV.
T. B o b r o w s k i, Pamiętnik mojego życia, t. 2, s. 288. To wytłumienie nazbyt kapitalistycznych
„ciągotek” bohatera jest Conradowi potrzebne do usytuowania go niejako pomiędzy „dawnymi
a nowymi laty”. Wartości, którym hołdował książę Roman, dały mu siłę, by przetrwać, i w zmienionej sytuacji pozwoliły znaleźć najlepszą drogę służenia rodakom. Z drugiej jednak strony,
utrudniły one tej postaci pełną akceptację zastanej – po powrocie z zesłania – nowej społeczno-politycznej rzeczywistości. Zgodnie z przekazem T. Bobrowskiego książę S. wyobcował się z kręgów
arystokratycznych jako ten, kto przedkłada wierność wyznawanym ideom nad doraźne cele polityczne czy ekonomiczne.
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Tak jak już wcześniej była mowa, motywy faktograficzne w sylwetce tytułowego bohatera zostały przysłonięte osnową literacką, która nie sprowadza się tylko
do romantycznych ech czy pogłosów. Szczególna więź łączy go np. także z inną
Conradowską postacią, tym razem z księciem z nadania, a nie z pochodzenia,
z lordem Jimem. Jeśli jednak Jim poprzez skok z Patny obnażył rozdźwięk między
wyidealizowanym, można by rzec, arystokratycznym wyobrażeniem o sobie samym
a owym wstydliwym aspektem „ja”, który ujawnił się w sytuacji zagrożenia, to arystokratyzm księcia S. – nie tylko społeczny, ale i duchowy, zakorzeniony we wspólnotowym systemie wartości – harmonijnie łączy „ja” zewnętrzne i wewnętrzne.
Dewiza: „z przekonania”, przywołując takie wartości, jak honor, odwaga i duma,
ma swoje odniesienie zarówno do polskich doświadczeń powstańczych XIX wieku,
jak i do bardziej uniwersalnego tła europejskiej tradycji rycerskiej37. O związku
historycznego księcia Sanguszki z tym prastarym wzorcem osobowym, sięgającym
czasów średniowiecznych w osobie Rolanda czy Calderonowskiego Don Fernanda,
następująco pisał historyk literatury Stanisław Tarnowski:
jak na wcieloną ideę, patrzyliśmy na niego, i kiedy zabłąkani w zabiegi, kompromisy – słuszne i potrzebne – ale podłażące, chcieliśmy wiedzieć, czyśmy się w nich nie zabłąkali, szukaliśmy igły magnetycznej
we wielkim sercu i polskim sumieniu nieomylnym tego, w którym była godność taka, że nie zaprzeć,
ale tylko zataić jej nie mógł, choć wiedział, że idzie o wolność i życie. [...]
Nie był ani księciem hetmanem, ani księciem wojewodą, ale był Księciem Niezłomnym38.

Również w wypadku powinowactw bohatera dramatu Calderóna z literackim
księciem Romanem bardziej niż o jakikolwiek aspekt „wpływologiczny” (choć nie
jest on przecież zupełnie wykluczony39) idzie tu jednak o przywołaną wcześniej

37

38
39
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À propos tezy postawionej w przywoływanym tu artykule Brodsky’ego, dotyczącej odniesień bohatera opowiadania Conrada do św. Franciszka, uważam, że bardziej uprawnione, choć, należy
przyznać, również osadzone na dość wątłych, spekulatywnych fundamentach, byłoby szukanie
podobieństw księcia S. do św. Jerzego, wpisującego się przynajmniej, w odróżnieniu od biedaczyny z Asyżu, w mit rycerski. Nie bez wpływu na wybór przeze mnie tego właśnie odwołania personalnego jest skojarzenie czysto literackie, związane z fragmentem utworu, w którym wróg jawi się
bohaterowi jako profanujący polską ziemię potwór, „ogromny gad pełzający przez pola [...]” (C 277).
Dodatkowym argumentem pozostają tu dwa fakty o charakterze biograficzno-historycznym. Pierwszy łączy się z samą ważnością tradycji rycerskiej dla pisarza, o czym niejednokrotnie sam wspominał (zob. m.in. C o n r a d, Listy, s. 436), drugi zaś odnosi się do roli św. Jerzego jako patrona
nowej ojczyzny autora Lorda Jima. Te skojarzenia kulturowe zdają się mieć nie mniejsze uzasadnienie niż spekulacje dotyczące przemiany księcia Romana „z potomka rodu magnackiego [...]
w świętego uosabiającego historię Polski, jej ducha i przeznaczenie” (B r o d s k y, op. cit., s. 27).
Jeśli bowiem tym, co z pewnością łączy losy św. Jerzego i Polski, jest męczeństwo, to związki św.
Franciszka z polskością, w tym teza o uosabianiu przez niego naszej historii, wydają się o wiele
mniej oczywiste.
Cyt. z: Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir [...], s. 140–141.
Przekładu Księcia niezłomnego P. Calderóna de la Barca dokonał w roku 1843 J. S ł o w a c k i.
O wpływie twórczości tego poety w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku na Polaków
pisał F. H o e s i c k („Siła fatalna” poezji Słowackiego. Przyczynek do sławy pośmiertnej poety.
Kraków 1921). Na temat mocy oddziaływania twórczości Słowackiego jako narodowego wieszcza
na Polaków w Galicji w latach poprzedzających powstanie styczniowe zob. też K. P o k l e w s k a,
Recepcja Słowackiego we Lwowie w latach 1852–1870. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
Seria 1: Nauki Humanistyczno-Społeczne” z. 16 (1960).
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wspólnotę wartości40. To właśnie w odniesieniu do tej wspólnoty nasuwają się, tym
razem bez ironicznego wydźwięku, słowa użyte przez Conrada w Jądrze ciemności:
cała Europa złożyła się na księcia Romana41.
Warto w tym szerokim, europejskim kontekście nawiązać również do głośnego
od połowy XIX wieku np. dzięki pracom Thomasa Carlyle’a i Friedricha Nietzschego, problemu bohaterów i bohaterstwa w dziejach. Ten, wbrew pozorom, nie jedynie polski, lokalny temat, swoje apogeum zyskuje w historiografii pod koniec XIX
stulecia, m.in. dzięki założeniom historii antropocentrycznej Wilhelma Diltheya.
Antypozytywistyczny zwrot w historiografii odtworzył zerwane więzi między literaturą, nie mogącą się obyć bez bohaterów, a historią rozumianą jako działania ludzi
w czasie. Jeśli wszakże pamiętamy, iż sednem historiografii heroistycznej jest
ukazanie wpływu wielkich ludzi na rzeczywistość, to autor Jądra ciemności zdaje
się przedstawiać sytuacje odmienne. Wartości wyznawane przez heroiczne i altruistyczne jednostki podobne do księcia S. tracą znaczenie w modernizującym się
świecie.
I tu pojawia się kolejne odniesienie, ściśle łączące się z ideologicznym klimatem
epoki, w której powstawał utwór. Historia księcia Romana nie ma charakteru samoistnej opowieści (co jakby umyka badaczom), a zostaje wpisana w ramową
dysputę na temat europejskiej arystokracji początku XX wieku, która „utraciła swe
bezsporne prawo do przewodzenia w czasach politycznych zamętów lub narodowych
przewrotów [...]” (C 268)42.
Spośród, być może (nie ukazywano tego bowiem jasno), szerszego grona rozmówców przywołano dwóch. Niewiele o nich wiemy, pierwszy jest najprawdopodobniej Anglikiem, drugi zaś bez wątpienia Polakiem. Utwór rozpoczyna się dłuższą
wypowiedzią jednego z nich o polskim powstaniu narodowym „sprzed lat siedemdziesięciu” (C 267), a następnie przybiera formę wspomnienia owego narratora
o pewnym bohaterze owego zrywu, wspomnienia mającego wydźwięk polemiczny
wobec wcześniejszego negatywnego osądu tych, o których mogliśmy przeczytać:
Odkąd przestali przychodzić na świat po to, aby dowodzić – co stanowiło istotę arystokracji – nie
pozostaje im nic innego, jak trzymać się z dala od wielkich ruchów, rozniecających powszechne namiętności. [C 268]

Jak łatwo wyliczyć na podstawie wymienionych informacji, rozmowa o arystokratach toczy się około 1900 roku. Również jednak samą tę dyskusję przywołano
z pewnego już dystansu czasowego („Jak to się stało, że wpadliśmy na ten obecnie
tak skompromitowany temat? Minęło już wiele lat i dokładnie sobie nie przypominam”, C 267). Możemy uznać, że owo „wiele lat” sytuuje nas w przybliżonym czasie
powstawania utworu (rok 1911), kiedy to nastroje antyarystokratyczne będące
w Anglii w apogeum zyskiwały coraz wyraźniejsze przełożenie na polityczne działania skierowane przeciwko Izbie Lordów43. Rezonans owej politycznej dysputy na
40
41
42
43
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Na taką wspólnotę wskazywała w swojej pracy J a n i o n (op. cit., s. 315–316).
J. C o n r a d - K o r z e n i o w s k i, Jądro ciemności. W: Wybór opowiadań, s. 126 (przeł. A. Z ag ó r s k a).
Ważna jest tu wzmianka B r o d s k y ’ e g o (op. cit., s. 27) dotycząca pierwszych, czasopiśmiennych
wydań utworu, który ukazał się pod tytułem The Aristocrat.
Bogate informacje na temat sporów ideowych o rolę arystokracji w życiu społecznym Wielkiej
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temat roli i miejsca arystokracji w życiu społecznym odczuwany jest również w literaturze anglojęzycznej końca XIX i początku XX wieku, by wymienić tu nazwiska
choćby takich twórców, jak Thomas Hardy, Henry James czy George Bernard Shaw.
Oto więc Conrad, wykorzystując biografię historycznego polskiego bohatera,
łączy ją z treściami etycznymi i politycznymi aktualnymi na przełomie XIX i XX
wieku w jego drugiej ojczyźnie. Charakterystycznemu jednak dla brytyjskiej literatury, piętnowanemu w ramach radykalnej krytyki przywilejów elit społecznych,
obrazowi władzy bez odpowiedzialności pisarz przeciwstawia odpowiedzialność –
w osobie polskiego księcia – opartą nie na władzy, lecz na honorze. Po raz kolejny
należy tu wszakże zwalczyć pokusę zbyt jednoznacznych, w tym wypadku aktualizujących dopowiedzeń. Interesującej nas opowieści nie można bowiem czytać po
prostu jako głosu wspierającego stronników arystokracji współczesnych autorowi
Księcia Romana. Tytułowy bohater nie jest przecież w ujęciu Conrada postacią
w pełni rozumianą i akceptowaną z perspektywy następnych pokoleń. I nie chodzi
tylko o sygnalizowane tu zabiegi odsuwające ową sylwetkę od autorskiej współczesności. O niejednoznaczności postawy księcia w oczach potomnych świadczy zakończenie utworu, odwołujące się do zawartej u Tadeusza Bobrowskiego pośmiertnej
oceny Romana Sanguszki. Sam autor Pamiętnika mojego życia pisze o tym w ten
sposób:
cieszył się powszechną czcią kraju n i e d l a t e g o, ż e m a g n a t, a l e „ c h o c i a ż m a g n a t”, bowiem
przede wszystkim był obywatelem i człowiekiem w głębszym znaczeniu tych wyrazów. Z m a r ł n i es t e t y b e z p o t o m n i e w podwójnym sensie: nie zostawiwszy męskiego po sobie potomstwa, n i e
p o z o s t a w i w s z y n i k o g o, k t o b y g o m ó g ł z a s t ą p i ć w ż y c i u s p o ł e c z n y m n a s z y m44.

Conradowi zaś wystarcza za puentę, również zaczerpnięta z Bobrowskiego,
podsumowująca ów międzypokoleniowy rozdźwięk, wypowiedź włożona w usta
samego księcia, który obawia się, że w ważnej dla siebie sprawie nie zyska zrozumienia u najbliższych: „bo widzi pan, córka i zięć są zdania, że ja się nie znam na
ludziach. Myślą, że zanadto daję się powodować uczuciom” (C 294).
To owi córka i zięć są przecież typowymi reprezentantami opisywanej na początku utworu, obracającej się w kosmopolitycznych kręgach europejskich, arystokracji.
Tylko na pozór nici biograficzne, historyczne, polityczne i literackie mają w Księciu Romanie swoje odrębne i łatwo rozpoznawalne pasma. W rzeczywistości przenikają się one w sposób niezauważalny, a wszelkie ich mechaniczne wydzielanie
rodzi wątpliwości. Nie ma tu również mowy o prostym przekształceniu postaci historycznej we wzorcowego bohatera martyrologicznej polskiej legendy. Owa martyrologia nie jest tej opowieści bowiem powiązana jedynie z partykularnym polskim
szaleństwem, lecz ujęta jako uniwersalna wartość wierności wyborowi „z przekonania”, za który godzi się umrzeć, ale i dla którego czasem też należy żyć. Samo
wszakże życie poddane heroicznej i altruistycznej cnocie wierności, będącej w literackich światach Conrada tyle przywilejem, ile obowiązkiem, staje się w realnej

44
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Brytanii przynosi książka A. T a y l o r a Lords of Misrule: Hostility to Aristocracy in the Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Britain (Basingstoke – New York 2004).
B o b r o w s k i, Pamiętnik mojego życia, t. 2, s. 388. Podkreśl. A. Ch.
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rzeczywistości pisarza postawą coraz bardziej anachroniczną. Skoro więc, jak
wszystkie przywileje Conradowskich bohaterów, i ten nie jest wartością dziedziczoną, lecz musi być potwierdzany czynem, owym arystokratom ducha łatwiej znaleźć
miejsce w opowieści skierowanej ku przeszłości niż w świecie współczesnym angielskiemu twórcy.
Abstract
ALEKSANDRA CHOMIUK Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
JOSEPH CONRAD AND POLISH HISTORICAL EXPERIENCE LITERARY, BIOGRAPHICAL, AND
POLITICAL DISCOURSE IN “PRINCE ROMAN”
The article concerns a story, usually seen by Conrad scholars as a simple example of reference to Polish history and situated at two research levels, namely romantic and biographical. The aim of the article is to indicate the ambiguity of the two approaches, mainly due to majority of literary games depriving the piece of documentary text simplicity, and also the story’s background about patriotic dedication
which adds new cultural and political references to the text.
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ZAGADNIENIE ŚWIADOMOŚCI CZASU W „DYLIŻANSIE WARSZAWSKIM”
MARII KUNCEWICZOWEJ
Czasy płyną i zmieniają się narzędzia losu, ale los zostaje ten sam1.

Dyliżans warszawski Marii Kuncewiczowej przemierza nie tylko Warszawę, przemierza też epoki. Ten publikowany po raz pierwszy przed wojną, w roku 1935, zbiór
szkiców2 był wydawany po okupacji czterokrotnie, poczynając od roku 1958, kiedy
to w przedmowie autorka informowała o dołączeniu do książki dwu tekstów nie
zawartych w przedwojennej edycji: Warszawa w nocy i Kanapowe kraje. Wszakże
jedynie drugi z nich rzeczywiście zmienia perspektywę odbioru Dyliżansu warszawskiego, on i przedmowa. Albowiem tylko te dwa utwory, powstałe już po rozpadnięciu się kruchego świata sprzed 1939 roku, wprowadzają mocną, niekiedy przerażającą świadomość czasu, jego przemian, jego obcości. Autorka pisze:
Dyliżans warszawski jest jedyną moją książką, której egzemplarza nie oglądałam od czasu rozstania z mieszkaniem na Placu Trzech Krzyży we wrześniu 1939 roku i która przez to stała się dla mnie
atomem spalonego miasta. Że teraz mogę znowu na nią spojrzeć, to prawie jak gdyby wyłonił się z popiołu stary mebel, bardzo znajomy i na wpół zatarty w pamięci. [przedmowa, K 5]3

Do tego obrazu dotyczącego odkrywania przeszłości w rzeczach będzie Kuncewiczowa w swych felietonach i formach reportażowych powracać: w Kluczach, gdy
z walizki pana X, uchodźcy z zajętej przez hitlerowców Pragi, wydobędzie zapis
wspaniałych czasów wolnej Czechosłowacji4; w Kanapowych krajach, kiedy przez

1
2

3

4
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M. K u n c e w i c z o w a, Inaczej. W: Dyliżans warszawski. Wyd. 5. Warszawa 1981, s. 27. Dalej do
Dyliżansu warszawskiego odsyłam skrótem K. Liczby po skrócie oznaczają stronice.
Nazwy gatunkowe stosowane są w artykule umownie. Badacze dostrzegają w tekstach zgromadzonych w Dyliżansie warszawskim cechy felietonu i reportażu, nazywają je także „obrazkami”
(E. P i e ń k o w s k a, Trwałość a przemijanie. „Miesięcznik Literacki” 1983, nr 2, s. 36), „szkicami”
(A. H a m e r l i ń s k i, Szkice z minionego świata. „Nowe Książki” 1958, nr 13, z 10 VII, s. 773),
„pseudoreportażami” i „pseudofelietonami” (S. P o d h o r s k a - O k o ł ó w, Los się nie zmienia...
„Twórczość” 1958, nr 8, s. 146–147), a także „dyliżansami” właśnie (np. A. G a l a n t, Podróż i biografia. „Dyliżanse” Marii Kuncewiczowej. W zb.: Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia, fascynacje,
zaprzeczenia. Red. nauk. A. S. K o w a l c z y k, T. W ó j c i k, A. Z i e n i e w i c z. Warszawa 2010).
Szkic Warszawa w nocy, choć został włączony do omawianego zbioru po wojnie, powstał w 1938
roku, zatem odczuwanie czasu zauważalne w tym tekście nie jest jeszcze wynikiem rozpadu świata Dwudziestolecia.
M. K u n c e w i c z o w a, Pan X z Pragi. W: Klucze. Wyd. 5. Warszawa 1977.
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losy i przemiany rzeczy zauważać będzie różnice między epokami; wreszcie – w licznych rozmowach prowadzonych po latach, gdy ujawni swe poniekąd proustowskie
postrzeganie przeszłości wcielonej w przedmioty5, i oczywiście w Fantomach.
Świadomość czasu w Dyliżansie warszawskim nie jest jednak w y ł ą c z n i e
kwestią podzielenia dziejów świata na przed- i powojenne. W szkicach z Dwudziestolecia także odzwierciedlają się: zmysł czasu, dostrzeganie mijania, dotknięcie
przemian i odczuwanie istnienia przeszłości. Być może, ów zmysł czasu przygotowuje na doznania, które (już w sposób oczywisty i brutalny) nakażą dzielić życie na
epoki. Im trudniejsze wydarzenia, im większe kontrasty epok, w jakich się istnieje,
tym lepsza to pożywka dla pamięci, która rejestruje kończenie się czegoś i nastawanie czegoś. To dlatego najbardziej uchwytne okazują się świadomość czasu
i dotkliwy ciężar pamięci, gdy materię zapamiętywaną stanowią katastrofy. Jednakże doświadczanie czasu – nie tylko prywatnego – jest udziałem człowieka, i to
w warunkach stosunkowo mało dynamicznych. To cecha ludzka – upatrywanie
różnic między w c z o r a j a d z i ś, między młodymi, jakimi się było, a o b c y m i
młodymi, jacy nadeszli. Wtedy czas przestaje występować w liczbie pojedynczej,
traci ciągłość, zaczyna się dzielić na c z a s y właśnie, na epoki, na doznania. I choć
drastyczność wydarzeń dalece wyraźniej ukazuje to zjawisko podziału, to i z w yk ł o ś ć ma swoje przeszłości i swoje w c z o r a j. Znamienny przykład takiego
punktu dojścia refleksji to zakończenie studium Kai Kaźmierskiej, poświęconego
badaniu pamięci autobiograficznej u ocalonych z Holocaustu. Autorka po prześledzeniu wielu relacji, po zanalizowaniu mechanizmu pamięci pisze:
Innym ciekawym wątkiem analitycznym byłoby rozważenie przypadków nietragicznych, czyli niemodelowanych przez zdarzenia historyczne czy zmiany społeczne przyczyniające się do zakłócenia
biografii. Myślę tu o „Bergmanowskich poziomkach”, których smak i zapach został zamknięty we wspomnieniu dzieciństwa i młodości6.

„Zakłócenie biografii” i „niemodelowanie przez zdarzenia historyczne” wydają
się sformułowaniami, które można zapożyczyć od socjologa, by mówić o literaturze,
i to nie tylko o piśmiennictwie autobiograficznym czy reportażowym, lecz i o tekstach
fikcjonalnych, gdzie biografia postaci i jej psychologia doznają owego zakłócenia
przez burze czasów, co z kolei powoduje modelowanie postaci. W jakiejś mierze
modelowana historycznie jest bohaterka Cudzoziemki, a w Dyliżansie warszawskim
– postać romantycznej babki. Rzeczywistość ogarnięta spojrzeniami z dyliżansów
ma swoją biografię – i ta zostaje zakłócona przez wybuch wojny. Spojrzenie na ten
świat istniejący, zmieniający się, a wreszcie – miniony, mimowolnie podlega historycznemu modelowaniu, zależy od biegu historii.
Zagadnienie świadomości czasu w Dyliżansie warszawskim wymaga dwóch
jeszcze zastrzeżeń. Pierwsze zastrzeżenie dotyczy uzasadnienia tematu. Teksty
zawarte w zbiorze są niejako bardziej skoncentrowane na przestrzeni niż na czasie.
I jest to przestrzeń wyjątkowo konkretna: Warszawa. To Warszawa z jej społeczeń-

5
6
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M. P r o u s t, Pamięć i intelekt. Przeł. M. P. M a r k o w s k i. „Literatura na Świecie” 1998, nr 1/2.
K. K a ź m i e r s k a, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych
z zagłady. Kraków 2008, s. 394. Autorka przywołuje film I. B e r g m a n a Tam, gdzie rosną poziomki z 1957 roku.
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stwem stanowi główny przedmiot obserwacji. A jednak świadomość czasu naznacza perspektywę oglądu, od pierwszych zdań, gdy wyeksponowany zostaje kontrast
między pośpiesznością współczesnego (dla nas – międzywojennego) świata a powolnością i refleksyjnością ludzi należących do świata dyliżansowych wycieczek:
Dyliżansem po dziś dzień jeżdżą ludzie, którym nieśpieszno do celu. Dla których nie to jest ważne
dokąd, lecz jak i którędy. [Dyliżans warszawski, K 7]

„Po dziś dzień” zakłada trwanie w przeszłości, zadawnienie, nawet – staromodność, podczas gdy ludzie w autobusie, potomku dyliżansu, są już nowocześni; tak
o sobie myślą, bo zapewne każda epoka tak o sobie myślała. Młoda pasażerka mówi
o dorożce: „W cywilizowanym świecie nie ma miejsca na takie przedpotopowe wehikuły. To nie jest w duchu czasu, to nie jest w tempie chwili!” (Dyliżans warszawski, K 9). Kolizję na drodze – dorożka kontra taksówka – postrzega się jako starcie
dwu epok: archaiczności i postępu. Społeczność Warszawy w dyliżansach opisana
zostaje zazwyczaj ze świadomością czasu, czyli ze świadomością, że wkracza coś
nowego i że stare się przeżywa, ze świadomością przemian pokoleniowych oraz idących za nimi – obyczajowych.
Drugie zastrzeżenie dotyczy specyfiki odbioru Dyliżansu warszawskiego po
latach. Nieuchronnie utwór ten czytany dzisiaj jest dokumentem epoki przez samą
odległość, jaka dzieli nas od przedwojennego świata. Nawet jeśli nie wzmocni się
tego wrażenia przedmową i dodatkiem z wydania z 1958 roku, narzuca się odrębność czasu w pozornej nieodrębności przestrzeni. Stanisław Żak zauważa:
po latach [zbiór] nabrał wartości dokumentu, zawiera bowiem informacje o przedwojennej Warszawie,
o domach, których już nie ma, o ulicach, które zmieniły kierunek, o życiu, języku i zwyczajach ludzkich7.

Te właściwości Dyliżansu warszawskiego są zresztą najczęściej podkreślane
przez badaczy i krytyków: w wypowiedziach bierze górę perspektywa d z i ś odbioru, zdominowana przez koniec epoki „kanapowych krajów”, przez świadomość
nieistnienia, która jednakże podyktowana została nawet nie tyle dodaniem szkicu
Kanapowe kraje do powojennego wydania, ile samą rzeczywistością pozaliteracką8.
Akcentowane są autentyzm i przepaść, jakie dzielą świat czytelnika od świata dyliżansu. Andrzej Hamerliński pisze:
I wiele twarzy ma Warszawa przeszłości z tomu Kuncewiczowej. [...] Bo przecież potrafiła Kuncewiczowa w niejednym spośród szkiców uchwycić autentyzm stołecznego Dwudziestolecia; czasem
w drobnych szczegółach, w niepozornych epizodach zamknąć z doskonałym realizmem obserwacji jakiś
błahy, a przecież charakterystyczny okruch życia, jakiś skrawek minionego świata z całym jego klimatem i nastrojem [...]9.

7
8

9
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S. Ż a k, Szukanie prawdy o człowieku – Maria Kuncewiczowa. W zb.: Prozaicy Dwudziestolecia
międzywojennego: sylwetki. Red. B. F a r o n. Warszawa 1972, s. 402.
Zob. P i e ń k o w s k a, loc. cit.: „W roku 1935, a więc jeszcze przed Cudzoziemką, wydaje Kuncewiczowa tom szkiców Dyliżans warszawski. Zebrane tu felietony i obrazki o zacięciu reportażowym
dobrze świadczą o talencie obserwacyjnym autorki, o jej zmyśle podchwytywania rzeczy powszednich. Dla czytelnika zaś współczesnego utrwalają w dokumencie literackim nie istniejącą już
Warszawę z jej socjologią, topografią i specyficzną atmosferą. Unieruchamiają w migawkowych
ujęciach wartko toczące się życie miasta [...]”.
H a m e r l i ń s k i, op. cit., s. 773–774.
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W tej samej wypowiedzi recenzent zarzuca autorce powierzchowność, brak
pogłębienia refleksji (społecznej? obyczajowej?) – wypomina „niefrasobliwość felietonu”10.
A przecież dopiero z perspektywy wstępu do wydania powojennego ów świat
stał się nieodwołalnie miniony; nie był miniony w 1935 roku. I, być może, nie chodziło o autentyzm, ale o autentyzm przetworzony przez poetyczność, nazwaną przez
krytyka „wątpliwą”; nie o fotografie, lecz o refleksje określone w recenzji „tanimi”11.
Dodajmy, że i w dyliżansach sprzed drugiej wojny niewątpliwie istnieje kategoria
czasu przeszłego, zatrzymanego w pamięci, kategoria minionego – owym minionym
jest świat poprzednich pokoleń, świat romantycznej babki patrzącej ze łzami
w oczach na orły podtrzymujące balkon. Słowem – świat pasażerów dyliżansu,
którzy d z i ś muszą już podróżować autobusem. Dopiero początek okupacji stworzył całą tę piętrową rzeczywistość, w której j e s z c z e żyli ludzie o mentalności
z epoki dyliżansu i j u ż dominowali nowocześni zwolennicy autobusu.
Zamysłem niniejszego artykułu jest próba „zawieszenia” odbioru, jaki narzuca
wiedza o tym, co stało się p ó ź n i e j, a skoncentrowanie się na doznawaniu czasu
i postrzeganiu go w samych tekstach; na świadomości czasu, która została ujawniona w utworach, nie zaś naddana przez okoliczności lektury. A zatem: świadomość
czasu własnego i przeszłego, odczuwanie jego upływu, czemu dowód dały obserwacje świata w Dyliżansie warszawskim i co zaowocowało szczególnym opisywaniem
świata. Po pierwsze, przez uchwycenie przemian i poczucie nowoczesności, po
drugie – przez perspektywę końca, ale czy utraty?
Utracenie czasu przeszłego bowiem wydaje się przeciwne intencji Kuncewiczowej – czy też przeciwne jej prywatnym, autorskim deklaracjom, które składa w rozmowie z Heleną Zaworską:
[H. Zaworska] – Ja to znam i jeśli mi się cokolwiek tak objawi z przeszłości, towarzyszy temu rozpacz, że minęło.
[M. Kuncewiczowa] – Nie. Ja czuję, że to mam!
– Więc masz poczucie posiadania? A ja – poczucie utraty. Moja reakcja jest banalna, twoja jest
inna. Dlaczego masz poczucie posiadania, skoro przecież straciłaś?
– Dlatego że ja to przeżyłam, dlatego że było i już nic nie zmieni tego, że było. Jest jak gdyby wzięte na własność, to jest moje, tego mi nikt nie odbierze. Że nie było dalszego ciągu, to jest zrządzenie
losu, ale tamto było12.

Odczuwanie utraty nie stanowi jednakże kwestii tak prostej, słowa wypowiedziane przez Kuncewiczową niemal u schyłku życia nie pozwalają bez komplikacji
przełożyć się na świadomość czasu w utworach tej pisarki. O ile bowiem przeszłość
Róży Żabczyńskiej zdaje się należeć do bohaterki w sposób miażdżący i mimowolny, trwać wbrew pożytkowi dla psychiki człowieka, o tyle już reportażowe Klucze,
przynoszące obraz świata, w którym ogień spalił wszystko13, nie są wolne od doznania utraty, bycia pozbawianym przestrzeni, rzeczy i – od poczucia trwałości.

10
11
12
13
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Ibidem, s. 774.
Ibidem.
H. Z a w o r s k a, Rozmowa z Marią Kuncewiczową u schyłku lata 1981 r. W zb.: Rozmowy z Marią
Kuncewiczową. Wybór, oprac., posł. H. Z a w o r s k a. Warszawa 1983, s. 33.
M. K u n c e w i c z o w a, Pomylone adresy: Sąsiedzi. W: Klucze, s. 33.
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Rozważania te, oczywiście, wykraczają poza podjęty tu temat. Nadmieńmy jedynie,
że w Dyliżansie warszawskim dodane Kanapowe kraje wprowadzają osobliwy ton
pożegnania z minionym światem. W tonie tym jest i ironia, i jakaś ulga odrzucenia
natłoku rzeczy, z których każda niosła ze sobą nielubianą czułostkowość:
Postumencik z Kościuszką, kałamarz z orłem, bombonierka domowej roboty, ramka wycięta laubzegą przez wdzięcznego pupila, poduszka na szpilki – pierwsze dzieło młodej siostrzenicy, skarbonka
w kształcie świni, bursztynowa broszka... Apage! Spłonęłyście wszystkie, niech wasz lekki popiół zamieni się w niezapominajki na gruzach kamienic, których byłyście sentymentalnym śmieciem. [Kanapowe kraje: Hiacynty i balkony, K 122]

Stosunek do rzeczy prezentowany w tym fragmencie wydaje się dość wyjątkowy,
być może dlatego, że dotyczy pożegnania z mieszczańską manierą, ze stylem, który
się obserwuje ze złośliwym uśmieszkiem. W pozostałych miejscach – o czym mowa
będzie w końcowej części artykułu – wszelkie porównania wypadną na korzyść
urokliwego „n i e g d y ś” (i „u s i e b i e”), kiedy to tak ustawiano meble i tak lokowano pokoje domowników, by ułatwiać komunikację prywatną, poufną. Wojenny
rozdział świata na epoki czyni swoje: poczucie utraty – jeżeli w ogóle je rozważać
w Dyliżansie warszawskim – zaznaczy się w tej właśnie perspektywie czasu: w perspektywie po kataklizmie. W przemianach epok przed wrześniem 1939 jest miejsce
na nostalgię, nawet na jakąś tęsknotę (mimo deklarowanej niechęci do sentymentalnych śmieci zgoła sentymentalną), lecz nie na utratę katastroficzną i totalną,
która zabrzmi już w dodanych po wojnie Kanapowych krajach, a mocniej jeszcze
zostanie wyrażona w Kluczach.
Zresztą pierwszym przejawem świadomości czasu w Dyliżansie warszawskim
jest próba uchwycenia ducha dnia dzisiejszego, pośród którego plącze się ciągle
świadomość „w c z o r a j”. W szkicu tytułowym pasażerowie dyliżansu to właśnie ci
ludzie niegdysiejsi, niepośpieszni; autobus kontra dyliżans to pierwsza odsłona
wspominanej kolizji dorożki i taksówki, a oba te starcia to starcia obecnego z minionym. Po Warszawie bowiem podróżuje się już autobusem – i to autobusowych
pasażerów widać na kartach pierwszego z felietonów. Kategoria „dyliżansowych
gości [...] to kłopotliwa publiczność” (Dyliżans warszawski, K 7), to ludzie, którzy
dziwnym trafem – świadomie czy nieumyślnie – nie nadążają za zmianami nowoczesnego świata lub nie podejmują ich. Reprezentują nieśpieszność, refleksyjność,
podejście liryczne, gdy konduktorzy autobusów „przechodzą kurs błyskawicznego
liczenia [...]” (Dyliżans warszawski, K 7) i dbają o sprawne, czyli szybkie przemierzanie trasy. Świadomość postępowości, ducha czasu jest udziałem niektórych,
niedostępna zaś innym, a rzeczywistość musi być odniesiona do czasu. Ten zresztą jest datowany, czyli konkretny, znany; „d z i ś” jest mocne, nie żyje się przeszłością ani przyszłością, ale 1935 rokiem14. Aktualność zjawisk, tak typową dla felietonu, opisuje się ze świadomością tego, że współczesność ta różni się od przeszłości (rzadziej – że otworzy miejsce dla nowej aktualności15). Oto rzeczywistość
Warszawy Dwudziestolecia pewna jest swej nowoczesności i pewna przemian, jakie
14

15
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Zob. np.: „Dyliżansowi goście w roku 1935 – to kłopotliwa publiczność” (Dyliżans warszawski,
K 7); „Domy znakomitej większości warszawian w roku 1935 są ubogie, nieznośne, kłopotliwe”
(Kino, K 14).
Tu wyjątkiem jest projekcja sytuacji kobiet za lat kilkadziesiąt w Inaczej.
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nastąpiły w obyczajach, w technice, w życiu – i tego m.in. dotyczy świadomość
czasu w Dyliżansie warszawskim. Kobiety korzystają z zupełnie nowej pozycji
(„niełatwy był ten triumf”, Inaczej, K 24), kino już się znudziło jako sztuka i stało
się tylko przyczynkiem do wychodzenia z domu, a przedwojenne dzieciństwo wspomina się z takim samym rozrzewnieniem i odczuciem przepaści czasu, jak będzie
się wspominało po drugiej wojnie światowej dzieciństwo przypadające na lata trzydzieste XX wieku.
Naturalne, że do porównywania epok prowokują nowości techniczne. I choć
autorka nie zajmuje się nimi poza kilkoma miejscami, to czyni to zawsze z rozważeniem wpływu na ludzi, podobnie jak rozpoczęła Dyliżans warszawski. Felieton
Głosy dotyczy przestrzeni medialnej, nasyconej głosami radiowymi, czyli „głosami
pudełkowymi”, które są wszechobecne (K 69)16. Na marginesie warto nadmienić,
że zadziwia zbieżność refleksji nad hałaśliwością nowoczesnego świata, nad jego
zatłoczeniem, z tym, co dziś, w świecie o wiele bardziej medialnym, mówi się podejmując krytykę.
W felietonach z Dyliżansu warszawskiego panuje przekonanie, że rzeczywistość
aktualna jest nowa, inna od jakiegoś „w c z e ś n i e j”, którego nie konkretyzuje się
tu w datach rocznych czy choćby wydarzeniach, lecz sygnalizuje się epokami i nazwiskami twórców:
Ach, incomprise’y! Romantyczne czy secesyjne, goethowskie czy przybyszewskie – los ich był jednakowy. Nieprzejednane marzycielki zaczynały karierę kobiecą od okrucieństwa. Kochanek szczękał
zębami na dworze, podczas gdy one – za szybą – wpatrywały się w księżyc. [...] Niestety, po nieziemskim
wieczorze przychodziła ziemska noc, a po niej gnuśne, rozczarowane południe. Należało dźwignąć się
z łoża, zarzucić barchanowy szlafrok i podreptać do szczawiowej zupy. Nic dziwnego, że niektóre wolały truciznę.
Tak było. A cóż jest dzisiaj? Co znaczą pokątne rozpacze pani architekt, pani burmistrz, pani
ambasador? Wszakże nic już nie stoi na przeszkodzie ich aspiracjom. [Inaczej, K 25]

Lista możliwości otwierających się przed kobietami we współczesnym świecie
jest długa i zmierza ku ukazaniu, że kobiety lat trzydziestych XX wieku godzą karierę z życiem rodzinnym, słowem – tytuł felietonu Inaczej rzeczywiście opisuje
przemiany. Świadomość tychże łączy się tu – paradoksalnie – ze świadomością
niezmienności kobiecej natury:
Et, czy kobiece szczęście w ogóle jest osiągalne?... Oto zagadnienie. Czy kobieta umie kiedykolwiek
zaznawać dosytu? [...]
Czasy płyną i zmieniają się narzędzia ludzkiego losu, ale los zostaje ten sam. Za lat pięćdziesiąt
wnuczka fokstrottowej babci, świetna władczyni „astrodaktylu i kikimobilu”, myśli kto, że będzie zadowolona ze swego świata i z siebie? Że pokona wreszcie na wieki księżycowego kawalera? Pinkertona?
Lwa? Archanioła Gabriela? [Inaczej, K 26–27]

A zatem szkic Inaczej pokazuje, że inaczej nie będzie. Że różnią się jedynie

16
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Zob. też Głosy, K 70:
„Radio, megafony, gramofony, patefony – głos ustokrotnił się, uniezależnił od organizmu człowieka
[...].
Ludzie – oprócz własnego głosu w piersi – noszą przy sobie cudze głosy w pudełkach, w płytach,
w odbiornikach. Przyszedłszy do domu – oprócz głosów swoich bliskich – zastają tam głosy zamorskich polityków, artystów i spikerów”.
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ornamenty i okoliczności, ale dusza ludzka – niekoniecznie tylko dusza kobieca –
jest ciągle taka sama. Po dyliżansach nastały autobusy, lecz ludzie podróżujący
szybkim autobusem z takim namaszczeniem, jakby podróżowali powolnym powozem, pozostali. Przeżyły się filmy „standaryzowane”, opatrzyły się, nadal zaś chodzi
się do kina, by nie być w domu, by znaleźć ucieczkę od gorączkowej przyszłości,
a przeżyć chwile, które są t e r a z:
Osiem dziesiątych dnia upływa im [tj. mieszczanom] na niechcianym bohaterstwie, osiem dziesiątych życia oddają nienawistnemu bóstwu: przyszłości.
[...]
Bo kino jest teraz jałowym, ciepłym schronem, gdzie mieszczanin może przemarzyć dwie dziesiąte
współczesnego czasu. [Kino, K 15]

Współczesność wydaje się znacznie przyjemniejsza niż przyszłość, która próbuje zawładnąć teraźniejszością. Krzątanina ukierunkowana na przyszłość to powód
udręczenia. Dość osobliwe, że dla mieszczan nie ma kategorii przeszłości innej niż
przeszłość rodzinna. Ten rodzaj świadomości czasu rozważony zostanie później.
Jeszcze jeden jest znak nowoczesności w obserwacjach zebranych w Dyliżansie
warszawskim: odmienna przestrzeń dzieciństwa. To przestrzeń o rozmytych granicach, bo dzieci – w roku 1935 – mają dostęp tak do tego, o czym mówią dorośli, a co
kiedyś nie nadawało się dla uszu młodocianych, jak do wiadomości medialnych:
Wiedza inteligenckich dzieci o życiu jest teraz podobno bardzo wczesna i bardzo rozległa. Bo ci,
którzy dla małoletnich życie reprezentują: rodzice – przestali zeń robić sekret. Nie zawsze ta otwartość
płynie z zasady – najczęściej z ekonomicznego przymusu. Tajemnice są kosztowne: wymagają czasu,
spokoju i pieniędzy. [Dekonspiracja, K 40]

Świadomość czasu – jego nowego oblicza, jakichś różnic wobec przeszłości –
wydobywana zostaje w słowach „t e r a z”, „d z i ś”, „w r o k u 1 9 3 5”, które skupiają rozważania na czasie im najbliższym. Obserwacja epoki ujawnia jednak nie
tylko różnice, ale i kręgi, jakie zatacza moda, w tym i moda na religijność. Okazuje się bowiem, że gdy wczoraj (nazwanym tu: „jeszcze niedawno”, Fason, K 47) wśród
młodzieży było w dobrym tonie mieć pogląd materialistyczny, w t e r a z pisania
felietonu postęp tego rodzaju przestał być popularny w Warszawie. Modny jest
forsytyzm:
W rodzinie Forsye’tów obowiązywały praktyki religijne – młodziutkie snobki warszawskie wyruszają zatem co niedziela na msze do Panien Wizytek, wzruszone i surowe niczym pionierki wśród dzikich.
One nie tak sobie zwyczajnie chodzą do kościoła – one praktykują z fasonem. [Fason, K 48–49]

Czas przekształca role generacji: to już nie młodzież buntuje się przeciw religii
i nie rodzice strzegą jej obrzędów. Nawet kucharki – niedawne strażniczki postów
– stają się bardziej nowoczesne od młodych17. Świadomość czasu uwzględnia role

17
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pokoleń. Gdy zaczyna któregoś brakować, zmieniają się relacje: „Różańcowe i szkaplerzne, powstańczo-katolickie babki wymarły, rodzice nie przejmują się Weltschmerzami swoich dzieci” (Fason, K 48). Pokolenia umożliwiają spojrzenie w głąb
czasu, stają się pomnikami przeszłości. Obecność starych pomaga młodym dostrzec
ich własną młodość i odkryć istnienie czasu. Kontakt między generacjami mimowolnie prowadzi do porównywania ludzi i obyczajów: czyli do uświadamiania sobie
czasu. Wspomnienie starych krewnych, a szczególnie spełnianie ich życzeń wyrażonych przed śmiercią – jak życzenie stryja Hipolita – także powoduje nieustanne
konfrontacje czasów. Oto modlitwa-niemodlitwa narratorki w kościele za stryja
postępowca kończy się taką oto wymianą zdań z zakrystianem:
– Cóż to? Już pan zamyka? Tak pusto... Ludzie nie przychodzą się modlić?
Staruch zarozumiale mnie odburknął:
– Albo to już? Godzina szósta! Ludzie przychodzą, jak jest przepisana pora. To dawniej tak kościoły stojeli jak stodoły, cały dzień otwarte! Tera je porządek. [Fason, K 50]

Każda właściwie sytuacja może przynosić informacje o czasie, stanowić impuls
do porównywania epok. Takimi impulsami stają się też w Dyliżansie warszawskim
rzeczy i miejsca. Ciekawe, że Kuncewiczowej udaje się uniknąć jednostronnego
wartościowania: bycia za przeszłością lub za nowoczesnością. W felietonach z Dyliżansu warszawskiego głosy za „n i e g d y ś” – choćby w ironicznej formie w Fasonie
– wydają się częstsze. Ale nie brakuje przecież i takich, jak w Rzeczach nieważnych,
gdzie świadomość czasu, perspektywa jego upływu i siły zostają przedstawione bez
opowiadania się za którąś z epok życia. Wystarczy stwierdzenie, że te wszystkie
zdarzenia zadawnione w czasie s ą w a ż n e w s u b i e k t y w n y s p o s ó b, że tak
wiele znaczą i nie znikają bez śladu.
Prowokację stanowi zresztą tytuł szkicu – Rzeczy nieważne, w którym z pamięci wyzwala się scena rozstania z p i e r w s z y m domem dzieciństwa. Wspomnienie
budzi się przez impulsy dostępne dla wzroku, przez przypadkowe dotarcie po 25
latach pod p i e r w s z y dom i przez dostrzeżenie balkonu podtrzymywanego przez
orły. Czas, który upłynął, powraca, przeformułowuje się, głosy z przeszłości – ojca
i babki – mówią tak samo jak przed ćwierćwieczem, choć o czymś już innym, w pamięci bowiem zapisane zostają nie same słowa, ale i sposoby myślenia ludzi bliskich:
Z zamierzchłego wspomnienia, jak z lochu, dobywa się scena odjazdu i słyszę irytująco płaksiwe
słowa babki:
„I nasz ten biały [orzeł], kochany, zerwie się, da Pan Bóg, z ucisku...”
Wychodzę przed dom. Ptaszyska krzepko trzymają balkon na wyprężonych skrzydłach.
Oglądam uważnie fasadę: na parterze w oknie dużo czegoś jaskrawego – godło państwowe. Biały
orzeł pławi się w amarancie. Kolektura Loterii Klasycznej.
[...] Byłam głęboko zmieszana. Czułam, że babka i ojciec pokłócą się raz jeszcze – może ostatni –
w moim życiu.
Romantyczna babka powie:
„Popatrz, do czego jego zapędzili! Jakaś u nich Loteria Kłasiczna! Czy na to my wojowali i katorgę
cierpieli, żeby on zamiast na chorągwi na ichnim handlarskim papierku poniewierał się... [...]”.
A mój ojciec – rzeczywisty radca stanu, zwolennik pracy organicznej – wybuchnie:
„Ale też mama z tą dziką egzaltacją!” [Rzeczy nieważne, K 20–21]

Nie jest to tylko prywatne wspomnienie, choć r ó w n i e ż prywatne. Ewa Pieńkowska stwierdza, iż nad narracją autobiograficzną o odwiedzeniu miejsca dzieciń-
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stwa nadbudowana zostaje „uogólniająca refleksja eseistyczna”18. W utworze tym
mamy do czynienia z przywołaniem modelu pokoleń, przeżyć wspólnych dla takich
jak babka – córka zesłańca, i dla takich jak ojciec, już nowocześnie, nie romantycznie usposobionych. Przedstawienie tego wspomnienia to wskazanie głębin czasu
– i głębin historii – które przemieniały ludzi. Sentymentalna, skłonna do wzruszeń
jest starość i chłodny jest pragmatyzm młodych. Dyliżans warszawski w ten sposób
wzbogaca obraz czasu o pokoleniowy rozmach. Młodzi, czy raczej współcześni, za
których mówi narratorka, widzą przemiany już spokojniej, bez owej „dzikiej egzaltacji”, jakiej nie budzi nawet odzyskana niepodległość:
Od legowiska do legowiska [na plaży] snuje się żołnierz. Wartownik. Z karabinem przez plecy czegoś pilnuje – spocony i markotny, zsunąwszy na tył głowy czworokanciastą czapę. Więc jednak jest ta
odmiana nad Wisłą: dawniej rosyjski żołnierz – teraz polski. Radosna odmiana. [Rozrachunek, K 86–87]19

Wyjazd z domu dzieciństwa i gorączkowe szukanie kota wówczas, przed 25 laty,
nim zostały we wspomnieniu przeformułowane w tę przypowieść o losach pokoleń
Polaków, były doświadczeniem prywatnym, o którym powie Anna Bolecka:
Kiedy myślę o zjawisku pamięci, zawsze pojawia się przeszłość, a w niej przede wszystkim dzieciństwo. Ci z nas, którzy pamiętają swoje dzieciństwo, wiedzą, że pamięć rodzi się z tęsknoty za pierwszym
doznaniem20.

W rozpoznawaniu miejsca, w spojrzeniu na ścięty pień akacji znajdujemy tęsknotę, nieodłączną chyba od spraw dzieciństwa, czyli od spraw pierwszych. Wrażenia z dzieciństwa trwają wbrew logice i wbrew świadomości czasu: chce się widzieć
kota i akację. Dobitniej jeszcze tę uporczywość wspomnienia, jego rzutowanie na
t e r a z zanotuje pisarka w Kluczach. Oto już po wybuchu wojny, w niespokojnym
świecie, doświadcza poczucia szczęścia, które przychodzi z przeszłości, z wdzięcznej
pamięci o doznaniach z dzieciństwa:
Za dziecinnych czasów spotkało mnie coś bardzo dobrego na ulicy Brackiej. Co? – dawno zapomniałam; ale na zawsze zostało mi – przy wkraczaniu na Bracką uczucie szczęścia, że wszystko jest,
jak jest. Nie uległo to zmianie. Na rogu Brackiej i Alei nad spiczastym balkonikiem zwisała z gipsowego
niby-baldachimu gipsowa niby-frędzla, powiązana w supły. Uśmiechnęłam się, nie wiedząc, że i szczęście, i balkonik znajdowały się już w agonii21.

Rzeczywistość stolicy w Dyliżansie warszawskim nie jest płaska, jednowymiarowa. Rozrasta się także w czas przeszły. Nie jest też statyczna, ale jakby ruchoma,
zmienna – przez atrybuty nowoczesności, którą stanowią praca zawodowa kobiet
i aparaty telefoniczne w domach, i przez powroty myślą do czasu minionego i do
minionych ludzi. Z tych, oczywiście, najważniejsi są krewni. Jednakże nie zawsze
przywoływanie sylwetek zmarłych wiąże się w felietonach ze wspominaniem rodziny
18
19

20
21
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– to również kwestia poetyki, w której buduje się kontrasty i porusza sprawy społeczne:
W Dni Zaduszne rodziny opuszczają dla reprezentacji nie tylko swoje domy, ale i swój czas: przenosząc się czternastką i jedynką na Powązki albo szóstką na Bródno, udają się w bezczasowy wymiar,
w strefę zmarłych przodków, by uzupełnić nieboszczykami szeregi klanu i tym pokaźniej, tym dobitniej
zaznaczyć rodowe istnienie. Ściągają przez cmentarne bramy, zaaferowani, [...] kokoszą się i gospodarują przy grobach, przydeptują cudze darniny, patrzą spode łba na takież same zabiegi sąsiadów i triumfują: „U naszej babci murawa ładniejsza”, „Nasz dziadek ma grubszą płytę” [...]. [Sen podrzutków, K 35]

Odczuwanie czasu rodzinnego staje się ze spraw prywatnych kwestią społeczno-obyczajową, rozsądza o przynależności do l e p s z y c h. W ogóle przyznać trzeba,
że wyjątkowo lubi Kuncewiczowa postrzegać ludzi w dyliżansach, o których pisze,
nie tylko jako zatopionych w epoce, ale też uplątanych w zależności pokoleniowe,
w rodzinne tabu, w przemilczenia, bo nic z tych przeszłości nie ginie, wszystko żąda
bycia wypowiedzianym:
Bogowie, kimże był dziad Konstanty? Co uczynił ku hańbie pokoleń? Ożenił się z Rosjanką. Pozwólcież mu więc mówić teraz ustami waszego dziecka! Po trzykroć oczyszczony wcieleniem, zdoła
z pewnością przebłagać was i zjednać. [Obcość: 3. Waligórski, K 64]

Społeczeństwo, jego sprawy także są rozważane w perspektywie czasu i w świadomości przemian. Nie istnieje właściwie dla autorki zacieśnienie horyzontu do t u
i t e r a z, może z wyjątkiem kilku miejsc. Oto lęk przed obcymi (i wrogość wobec
nich) analizuje pisarka poczynając od sceny odbierania omyłkowego telefonu,
a następnie przechodzi ku początkom cywilizacji:
Obrzędowe formułki na odczynianie czaru obcości są echem prawieku. Echem tych epok, kiedy
dewizą współżycia był: „homo homini lupus”. [...] Tak wyglądał praojciec jaskiniowy, taki był nakaz jego
czasu, takie prawo jego koniunktury: morderstwo i rabunek.
Ale norma z epoki jaskiniowej nie może obowiązywać dzisiaj. Między tymi dwoma punktami na
przestrzeni wieków: obronna grota dzikusa i apartament w kooperatywie – przewaliły się miliony przemian. Na miejsce rabunku wkroczyła wymiana, między mordercą a ofiarą stanął sędzia. [Obcość: 3.
Waligórski, K 63–64]

W perspektywie czasu postrzegane są również i kwestie organizacji służb w mieście, stąd też tekst o straży ogniowej zaczyna się od opisu dawnych – prawdopodobnie jeszcze dziecinnych – wrażeń związanych z widzianymi pożarami i przyzwyczajeń, nawyków przygotowywania się na ewentualne niebezpieczeństwo. Nawyki
te, których nauczono dzieci, stawały się czymś w rodzaju rytuału, nie zapomnianego po latach i stanowiącego jeden z reliktów przeszłości. To nie obecna chwila
jest punktem wyjścia do pisania o strażakach, ale odległe obrazy, zatrzymane
w pamięci. Co więcej – jak w Rzeczach nieważnych następuje konfrontacja z miejscem, o którym pamięć mówiła, że tam właśnie znajduje się straż, i porównanie to
zachowuje rys ckliwy w malowaniu przeszłości, bo oto w dawnej siedzibie strażak
chodził po wieżyczce z archanielską trąbą:
Niestety! „Moja” straż nie jest już na Nowym Świecie i nie ma wieżyczki z żelazną balustradką, po
której by chodził strażak z archanielską trąbą. Wieżyczka podobno istnieje jeszcze, ale jej nie widać,
obudowały ją, przewyższyły nowy gmachy [...]. [Warszawa w nocy: Pożar, K 87]

Jednak dopiero powojenne Kanapowe kraje przynoszą radykalną zmianę: uwa-
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ga skupia się na przeszłości. Współczesność, jeśli jest, jest tylko po to, by ją z przeszłością porównywać, podobnie jak doświadczana przestrzeń obczyzny służy odnoszeniu jej do pamięci o s w o j e j przestrzeni – sprzed lat wojny. W Kanapowych
krajach zdają się odzwierciedlać, czasem przetworzone, myśli, które później pisarka wypowie w licznych wywiadach, a zatem: przekonanie, iż na miejscu przeszłości
kształtuje się jakaś inna przyszłość22 i potrzeba odszukania przeszłości, nie tylko
dlatego, że istnieje emocjonalny związek z rzeczywistością sprzed kataklizmu, ale
i dlatego, że odczuwanie przeszłości było p r z y z w y c z a j e n i e m. Świadomość
czasu jest intuicyjna, wrodzona, natomiast poza przestrzenią własną zmysł perspektywy czasu nie ma ku czemu się zwrócić – szczególnie w Stanach Zjednoczonych,
poza Europą:
Nie miejsce, tylko czas okazał się żywiołem egzotyzmu. [...] Przybysz z Europy [...] z trudem aklimatyzuje się w kraju, gdzie perspektywa historyczna jest płytka jak wystawa w sklepie, gdzie domy
i ludzie nie oddychają przeszłością [...].
[...]
Kiedy wyląduję na Okęciu, na pewno zaraz pójdę szukać starej Warszawy, którą odgrzebano z popiołów. Dlatego że to miasto mojej młodości; ale nade wszystko dlatego, że w Ameryce zatęskniłam za
starością niemuzealną i nieegzotyczną. Może mi się uda wyczuć pod świeżym tynkiem odbudowy jakąś
cegłę warszawską, której dotykała moja prababka23.

Angielską inność krótko wspomina Kuncewiczowa w tej samej rozmowie, a doświadczenie tej odmienności rozrysowuje w Kluczach, oglądając miasto, ale to
w Kanapowych krajach podejmuje analizę szczególnie ciekawą – przez pryzmat
rzeczy: mebli, pieców, kwiatów na balkonach, kalendarzy i kolekcji słoników z porcelany. Całe to wyposażenie wypełniające mieszkania ma w sobie podwojoną przeszłość: jest to przeszłość miniona, przedwojenna, ale większość rzeczy i sprzętów
domowych uprzednio już przechowywała w sobie przeszłość jeszcze dawniejszą,
związaną z pamiątkami po starych krewnych, po burzliwych dziejach ojczystych,
w końcu – po dawnej modzie:
Piece w Warszawie, datujące się z epoki zwanej w Anglii wiktoriańską, ociekały pseudoromantyczną mitologią. [Kanapowe kraje: Piece, K 118]
Z nowoczesnych mieszkań poznikały łóżka, ciężkie gdańskie kredensy i pluszowe portiery. [...]
Gdzieniegdzie już tylko ciężkie rondle i misy miedziane, a jeszcze rzadziej samowary, lśniły czerwono
na półkach, przypominając epokę konfitur. [Kanapowe kraje: Warianty, K 114]
Nad wszystkim [...] górowały pamiątki. Z powodu niestałości naszego państwowego bytu w epoce
nowożytnej, a także dlatego, że domy polskie tak często ulegały zniszczeniu – ceniono niepomiernie
widome znaki tradycji. Stąd szable zakrzywione, zdobyte na Turkach, [...] szkatułki, serwantki, sekretarze, które świadczyły o ciągłości dziejów. [Kanapowe kraje: Kolekcje, pamiątki, prezenty, K 121]

Rzeczy są rekwizytami czasu, mówią o jakimś trwaniu i o jakimś „n i e g d y ś”.
mówią też o zamiłowaniu ludzi do pielęgnowania owego „n i e g d y ś”. Minione uroki, otomany, „które z dymem leciały w wieczność” (Kanapowe kraje: Żegnajcie,
kanapy, K 117), mają w sobie czas wcześniejszy, czas s p r z e d epoki nowoczesnej.
22
23
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Żegnając świat stolicy z epoki dyliżansu, Kuncewiczowa uwzględnia piętrowość
czasu i piętrowość pamięci. Tropi w zwyczajach warszawian ich podejście do czasu,
w sposobie odnoszenia się do pamiątek. Podobny stosunek do rzeczy zachowuje
zresztą sama:
widzę widmo rzeczy, to, co, zapowiada ciągłość istnienia, nieprzemijalność. Na przykład życie przedmiotów jest dla mnie czymś bardzo ważnym, bo one są produktem życia innego człowieka. [...] Stąd,
myślę, płynie ten snobizm na antyki: z nieuświadamianej tęsknoty ludzi do przedmiotów, które świadczą o obecności innego człowieka24.
są, oczywiście, rzeczy, które mają w sobie ciepło jakichś rąk, których już nie ma w tej chwili. I te są mi
specjalnie drogie, bo jest ich bardzo niewiele. Ten dom został gruntownie w czasie wojny splądrowany25.

W Kluczach inną rolę przewiduje pisarka dla przedmiotów – nie tylko stanowią
one znaki czasu sprzed rozpadu na epoki, kiedy to trzeba było zapisać: „wolnej
Pragi już nie ma... [...]”, a następnie „wolnej Warszawy już nie ma...”26, ale i obrazują osamotnienie człowieka w momencie, gdy katastrofa nadeszła. Bo rzeczy nie
zmieniły się – obrazki na kaflach pieca pozostały takie same i takie same były
kwiaty w wazonie, a czas doświadczany okazał się już inny niż wczoraj. Człowiek
zaś zdawał się oczekiwać, że wraz z transformacją epok zmieni się i to, co widzialne, czyli rzeczy. Doświadczył on wszakże obojętności, niewrażliwości rzeczy. Klucze
charakteryzują się poszerzoną perspektywą czasu w stosunku do Dyliżansu warszawskiego – mamy w nich projekcję, ruch n a p r z ó d, wskazanie, co zdarzyło się
p o t e m:
W trzy tygodnie później ogień zstąpił z nieba i spalił wszystkie piętra. Spalił krzyki nocne, imieniny, bukiety, kurki zakręcone, adresy pomylone, zielone i niebieskie dywany27.

W Kanapowych krajach zaś spogląda się wstecz, na to, co było minione, co
zabrał ogień wojny. Z tej perspektywy Kanapowe kraje kreślą wizerunek zbiorowej
przeszłości, zbiorowego życia, które się zamknęło. Sceny, obrazy, głosy zabalsamowane w pamięci, zatrzymany czas prywatny – wszystko to w szkicach Kuncewiczowej uniwersalizuje się, zostaje przekute na symbol doświadczeń wspólnych. Scena
pożegnania Juliana Tuwima i jego ostatnie słowa wypowiedziane przed Kuncewiczówką: „Oto Julian Tuwim, poeta polski, idzie na wygnanie”28, mówią o kresie
epoki, tak samo jak Pan X z Pragi w Kluczach i tak samo jak właśnie Kanapowe
kraje. Postacie pana X i Tuwima, utrwalone w pamięci czasu krańcowego, czasu
końca, stają się przedstawieniami doświadczeń zbiorowych, operują wspólnym
kodem emocjonalnym.
Grzegorz Grochowski w swych interesujących rozważaniach dotyczących poetyki pamięci i w ogóle zagadnienia pamięci w literaturze XX wieku29 zaznacza, że
24
25
26
27
28
29
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Rozmowa z Marią Kuncewiczową u schyłku lata 1981 r., s. 25–26.
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szczególna popularność eseju, form autobiograficznych, narracji personalnej
i wszelkich narracji czerpiących właśnie z pamięci autora jest wynikiem czynników
pozaliterackich: historycznych, socjologicznych i filozoficznych, „włączając ciśnienie
bolesnych doświadczeń wojennych [...] czy kryzys pamięci zbiorowej w liberalnych
społeczeństwach nowoczesnej epoki”30. Badacz w swych stwierdzeniach idzie dalej,
gdyż uważa, że można mówić o niemal obsesyjnym skoncentrowaniu się literatury
na pamięci, a pośród pisarzy, którzy to czynią, wymienia i nazwisko autorki Cudzoziemki 31. Wydaje się jednak, iż pamięć o czasie i o czasach – tak w Dyliżansie
warszawskim, jak w Kluczach – nie dowodzi wszakże owego kryzysu pamięci zbiorowej (który to kryzys skądinąd jest faktem), pokazuje bowiem świadomość czasu
w zbiorowości właśnie, odczuwanie go w pewnym społeczeństwie. Nawet esej Rzeczy nieważne i zawarty w nim obraz domu jest uogólnieniem doświadczenia pokoleń. Czas prywatny i czas zbiorowy zdają się łączyć, a pamięć wspólna zostaje
umocniona.
Świadomość własnego czasu de facto uzasadnia i naznacza opisywanie zjawisk
zaobserwowanych w Warszawie, także jeszcze nim zyskało się wiedzę o zniszczeniu
świata, w którym żyli obok siebie pasażerowie autobusu i pasażerowie dyliżansu.
Dostrzeżono czas w uniwersum losu: bo oto rzeczywiście zmieniają się tylko narzędzia, czyli rekwizyty. Zawsze idzie nie o czas sam w sobie, ale o to, jak i jakie dzieją się w nim sprawy arcyludzkie32. Świadomość czasu – tak jego wyjątkowości
i dynamiki, jak jego łączności ze wspólnym, także pokoleniowym, rodzinnym i narodowym „n i e g d y ś” – stanowi jedną z najbardziej ludzkich potrzeb.
Postrzeganie starej Warszawy jako wspomnienia jest w pewnej mierze przyzwyczajeniem. Stefania Podhorska-Okołów pisze:
P r z y w y k l i ś m y j u ż do tego, że książka o Warszawie m u s i b y ć w s p o m n i e n i e m, musi
mówić o Warszawie w y ł o w i o n e j z d n a p a m i ę c i, a co za tym idzie, promieniować ciepłem niezastygłych popiołów – rzeczy i spraw drogich, bo niepowrotnych. Aż tu nagle spada nam na głowę [...]
kawał żywej Warszawy z przedwczoraj, bez sentymentu, bez łezki [...]33.

Recenzentka dostrzega ów przemożny wpływ, jaki na odczytanie utworu wywiera moment lektury, o czym już nadmienialiśmy. Lecz pojawia się tu drugi jeszcze
bardzo ważny wątek: oto według autorki recenzji świadomość czasu w Dyliżansie
warszawskim nie zabarwia obrazu sentymentem, czułostkowością, co jest typowe
dla wspomnień. Istotnie – tak ma się rzecz w zbiorze felietonów Kuncewiczowej. Bo
poza Kanapowymi krajami nie stanowią one wspomnienia, ale rozważanie na temat
zjawisk i impulsów a k t u a l n o ś c i. Sentyment towarzyszy niekiedy temu, co
wywodzi się z głębszego jeszcze czasu, nie z p r z e d w c z o r a j: przywołaniu domu
dzieciństwa, babki, stryja postępowca. Świadomość czasu w Dyliżansie warszawskim jest dwojaka: w zbiorze z 1935 roku skoncentrowana na przemianach d z i ś

30
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wobec w c z o r a j i na „tempie chwili”; naznaczona utratą i totalnym kresem –
w zbiorze uzupełnionym po wojnie. Dyliżans warszawski został nasycony pamięcią,
którą to zresztą właściwość odnosi Maria Janion do całej twórczości autorki Kluczy:
Bo istnienie jest dla niej pamięcią i świat jawi się jako Wielka Pamięć. Pamięć rodziców, pamięć
Polski i pamięć Ameryki, pamięć brata, pamięć wojny i pamięć Anglii [...], pamięć setek ludzi i miejsc,
wszystko to tworzy ten stan, który bezustannie towarzyszy pisarstwu Kuncewiczowej: można go nazwać
zapamiętaniem w pamięci34.

Kuncewiczowa nie jest osamotniona w owym zapamiętaniu w pamięci. Rodzima
literatura (i piśmiennictwo nasze w ogóle) nasycała się przez całe lata przeszłością
zapamiętaną, biografiami i wspomnieniami i wciąż nasyca się czasem minionym,
czego stosunkowo najnowszy przykład stanowi powieść Anny Nasiłowskiej Konik,
szabelka35. Uwaga Anny Sobolewskiej: „Nadal niepodzielnie króluje przeszłość,
kreowana na rozmaite sposoby. Ze wszystkich prowincji duszy literatura polska
najbardziej upodobała sobie pamięć”36, wydaje się najtrafniejszym komentarzem
do fenomenu literackich powrotów w przeszłość.
Abstract
AGNIESZKA KRUSZYŃSKA Pultusk Academy of Humanities
THE PROBLEM OF TIME AWARENESS IN MARIA KUNCEWICZOWA’S “DYLIŻANS WARSZAWSKI” (“WARSAW STAGE COACH”)
The article is devoted to time awareness which characterises city observations and its inhabitants in
Maria Kuncewiczowa’s collection of sketches Dyliżans warszawski (Warsaw Stage Coach). The collection
was first published in 1935, and after the Second World War other editions followed, supplemented by
texts written from the postwar perspective of loss. Time awareness and perception of the past connected with it in Warsaw Stage Coach is of double nature: in the 1935 edition it focuses on the
changes t o d a y against y e s t e r d a y, and in the postwar one it is marked by a feeling of an epoch’s
end. The reflections about the end of the prewar world correspond to those expressed in Kuncewiczowa’s
other pieces, e.g. Klucze (Keys), Fantomy (Phantoms), and in interviews with her. Important in Warsaw
Stage Coach is also the relation of private memory to common memory and the perception of the function of things in retaining the past.
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PROBLEMY PERSPEKTYWY SEMIOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE „PODBOJU AMERYKI” TZVETANA TODOROVA*
W roku 1982 ukazał się esej Tzvetana Todorova Podbój Ameryki. Problem innego1.
Po 30 latach można powiedzieć, że jest to jedno z najważniejszych dzieł na temat
konkwisty, które wszędzie w znacznej mierze określa sposób interpretowania historii podboju Nowego Świata. Siła oddziaływania eseju Todorova wynika z kilku
czynników. Podbój Ameryki bardzo często przytacza się w artykułach i monografiach zarówno dotyczących procesów kolonizacji, jak i poruszających niezwykle
popularny ostatnio problem inności; stanowi też lekturę obowiązkową na wielu
kursach uniwersyteckich, na których omawiane są owe zagadnienia. Tym samym
upowszechnia się dokonana przez autora rekonstrukcja konkwisty. Dużą rolę odgrywają literackie walory eseju oraz wrażenie spójności przedstawianych w nim
interpretacji, które są dodatkowo poparte autorytetem Todorova, postaci rozpoznawalnej, kojarzonej z nurtem strukturalistycznym o ambicjach unaukowienia humanistyki. Nie bez znaczenia wydaje się też zaangażowanie autora, który deklarując zdecydowanie krytyczny stosunek do konkwisty, podkreśla jednocześnie, że
opisywana historia interesuje go o tyle, o ile powtarza się obecnie, i że właściwy
jego cel to budowanie lepszej przyszłości. Wprawdzie ten politycznie poprawny ton,
przyczyniający się do popularności eseju, ulega zaburzeniu w związku z wyrażanym
przez Todorova przekonaniem, iż pod pewnymi względami można mówić o obiektywnej wyższości konkwistadorów nad Indianami, jednak krytyka owych „niesłusznych” poglądów, podejmowana przez autorów latynoamerykańskich, powoduje, że
esej Todorova jest ponownie cytowany, a zatem jego rola jako istotnego punktu
odniesienia zostaje utwierdzona.
Publikując Podbój Ameryki Todorov dokonał ważnego kroku, ponieważ od ba-
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Oryginał w języku francuskim: La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre. Paris 1982. Posługuję się polskim przekładem (Podbój Ameryki. Problem innego. Przeł. J. W o j c i e s z a k. Warszawa 1996), odsyłając do niego za pomocą skrótu T; liczby po skrócie wskazują stronice. Sięgałem
także do tłumaczenia hiszpańskiego (La Conquista de América. El problema del otro. Trad.
F. B o t t o n B u r l á. México – Buenos Aires), które po raz pierwszy opublikowano w 1987 roku.
O popularności książki Todorova w świecie hiszpańskojęzycznym świadczy choćby to, że była ona
wznawiana niemal co roku – wydanie z 2001 r. nosi numer 12.
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dania literatury i zagadnień teoretycznych z nią związanych przeszedł do interpretacji historii na podstawie analizy zachowanych dokumentów, co zaowocowało
powstaniem tekstu z moralizującym przesłaniem dotyczącym teraźniejszości i przyszłości. Ten krok wydaje się szczególnie interesujący z tego względu, że dla Todorova punktem wyjścia w nowych analizach są niewątpliwie jego wcześniejsze doświadczenia łączące się ze studiowaniem dzieł literackich oraz refleksja nad metodologią literaturoznawstwa. Innymi słowy, możemy traktować esej Todorova jako
próbę zastosowania narzędzi analitycznych wypracowanych przez literaturoznawstwo oraz pewnych ogólnych założeń o naturze tekstu – na użytek historiografii
i antropologii. W Podboju Ameryki Todorov przyjmuje perspektywę semiologiczną
– bliską, jak się zdaje, duchowi szkoły tartusko-moskiewskiej, której przedstawiciele starali się stworzyć metodologię pozwalającą na badanie różnych zjawisk
i procesów występujących w kulturze2. Sam Todorov nie wspomina wprawdzie
z początku o podejściu semiologicznym, a zasadniczy temat swojej książki definiuje jako „odkrycie innego przez ja” (T 9), jednak przyjmuje to podejście jako oczywiste (autor ma bowiem świadomość, że jest postacią rozpoznawalną i pewnych spraw
nie musi tłumaczyć), niedługo zaś po przekroczeniu połowy eseju stwierdza: „każde badanie dotyczące inności ma z konieczności charakter semiotyczny. I na odwrót:
nie sposób rozpatrywać semiotyki w oderwaniu od jej związku z innym” – tym samym
rozwiewając ewentualne wątpliwości (T 175).
Geneza Podboju Ameryki
Aby lepiej zrozumieć zamysł Todorova, warto prześledzić genezę jego książki.
W sierpniu 1979 w meksykańskim czasopiśmie „Vuelta” ukazał się artykuł, w którym Todorov przeanalizował i porównał trzy wersje opisu podboju Meksyku: Cartas
de relación Hernana Cortésa3, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernala Díaza del Castillo4 oraz zebrane przez Miguela Leóna-Portillę świadectwa
indiańskie, opublikowane w tomie Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de
la conquista5. Esejowi poświęcimy nieco uwagi, można go bowiem uznać za antycypację Podboju Ameryki. Nosi on znamienny tytuł: Cortés y Moctezuma: de la comunicación (Cortés i Montezuma. O komunikacji), a jego tematem są różnice
w odczytywaniu i wytwarzaniu znaków przez obu przywódców6.
Na początku artykułu Todorov przytacza kilka zwykle podawanych głównych
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przyczyn zadziwiającego sukcesu garstki Hiszpanów w konfrontacji z tysiącami
Indian, którzy reprezentowali wysoko rozwiniętą cywilizację. Na pierwszym miejscu
wskazuje na trudną do wyjaśnienia chwiejność Montezumy, który nie decyduje się
na zmiażdżenie Hiszpanów w początkowej fazie konkwisty, choć ma po temu wszelkie potrzebne środki. W dalszej kolejności autor zwraca uwagę na wykorzystanie
przez Cortésa wewnętrznych konfliktów w świecie meksykańskich Indian, a szczególnie nienawiści innych grup do uciskających je Azteków, która sprawia, iż w drugiej fazie konkwisty, kiedy po śmierci Montezumy ci ostatni stawiają zbrojny opór,
po stronie Hiszpanów przeciwko następcy azteckiego władcy walczy wielka indiańska armia. Dalej Todorov wspomina o materialnych i technicznych przewagach
Europejczyków, takich jak użycie broni palnej, brygantyn oraz koni, siejących
popłoch wśród Indian, aż wreszcie stwierdza, że nieświadomie Hiszpanie wykorzystują broń bakteriologiczną, jaką okazuje się dziesiątkująca Azteków ospa.
Po tym wstępie Todorov proponuje własną tezę. Według niego właściwym wytłumaczeniem sukcesu konkwistadorów są różnice w komunikowaniu się Hiszpanów i Indian, szczególnie zaś w ich wzajemnym porozumiewaniu się, a więc różnice w sposobie odczytywania i wytwarzania znaków skierowanych do przeciwnej
strony. Cały artykuł składa się z serii przykładów, które ilustrują tę tezę. Nacisk
pada tu właśnie na komunikację, o czym świadczy przytoczony już tytuł, tak więc
analizy mają wyraźny charakter semiotyczny, są interpretacją posługiwania się
znakami przez Azteków i Hiszpanów.
Todorova zastanawia zasadnicza różnica w podejściu Cortésa i Montezumy do
informacji o przeciwnej stronie. Podczas gdy Cortés świadomie gromadzi wszelkie
dane o regułach rządzących indiańskim światem oraz o aktualnej sytuacji w nim
panującej i sprawnie się nimi posługuje w celu tworzenia skutecznych komunikatów, Montezuma systematycznie odrzuca wiadomości o Hiszpanach (osoby, które
przynoszą wieści związane z pojawieniem się Hiszpanów lub je interpretują, są
surowo karane), a w efekcie nie potrafi za pomocą znaków osiągnąć zakładanych
celów (np. pragnąc zniechęcić konkwistadorów do odwiedzin azteckiej stolicy, wysyła im dużą ilość złota, co stanowi dla nich najlepszą zachętę, aby kontynuować
marsz). Zdaniem Todorova, ten kontrast łączy się bezpośrednio z inną zasadniczą
różnicą. Otóż Montezuma ma przede wszystkim zaufanie do azteckich bogów, to
z nimi stara się porozumiewać i od nich oczekuje wskazówek, jak powinien postąpić. Tymczasem Cortésa i Hiszpanów nie interesuje komunikacja z Bogiem (Todorov uważa, iż chrystianizacja jest tylko pretekstem do przeprowadzenia konkwisty,
a nie celem samym w sobie), lecz skuteczna komunikacja z ludźmi, zrozumienie
świata Indian, aby móc nad nim zapanować. Nie powinno zatem dziwić, że to właśnie Hiszpanie odnoszą sukces komunikacyjny, który daje im przewagę w konfrontacji z Aztekami.
W dalszej części artykułu Todorov rozpatruje kwestię związku zrozumienia
z dominacją i destrukcją, zastanawia się, dlaczego uświadomienie sobie przez
Hiszpanów wielu aspektów funkcjonowania indiańskiego świata doprowadziło nie
tylko do pragnienia jego opanowania, lecz także do jego zniszczenia. W tym kontekście problem inności, cały czas występujący, wysuwa się na pierwszy plan.
Todorov stwierdza, że podziw, jaki w Hiszpanach wzbudza bogactwo, przepych
i doskonała organizacja indiańskiego świata, nie uchronił go przed destrukcją.
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Zrozumienie innego oznacza, jak się okazuje, jego zasymilowanie i zredukowanie
go do siebie samego, a więc właściwie jego zniszczenie. Todorov tak podsumowuje
swoje rozważania (przytaczam dwa ostatnie akapity artykułu):
Montezuma znajduje się na pierwszym poziomie semiotycznej nieporadności: myli się odczytując
znaki [wytwarzane przez] innego, interpretuje je w niewłaściwy sposób, a jego własne komunikaty nie
osiągają celu; nie jest zdolny dostrzec w Hiszpanach istot zarazem podobnych (ludzkich) i różnych.
Cortés plasuje się na wyższym poziomie: kontroluje komunikację i wie, jak wykorzystać jej rezultaty.
Jednakże o ile postrzega poprawnie innego jako przedmiot, o tyle nie potrafi uznać jego odmiennej
podmiotowości: pomimo zachwytu nad meksykańskimi rzemieślnikami, żywi przekonanie, że sam
należy do grupy ludzi stojących wyżej (a nie tylko innej). Cesarz Hiszpanów jest największy, Bóg chrześcijan – najsilniejszy; tak się składa, że Cortés, który myśli w ten sposób, jest Hiszpanem i chrześcijaninem. Egocentryzm, a w konsekwencji nieznajomość siebie samego, stanowi podstawę jego stosunku
do Azteków, tak samo stanowiła podstawę stosunku Azteków do Totonaków.
Chyba można sobie wyobrazić takie poznanie bliźniego, które nie przekształciłoby się w czyste
i proste wchłonięcie, takie uznanie inności, które nie stałoby się natychmiast przypisaniem miejsca
(innego) w jednej jedynej hierarchii wartości, takie „ja”, które nie widzi w każdym „on” kolejnego „ja”,
zdegradowanego lub wywyższonego, chociażby dlatego, że wie o obecności innego w samym wnętrzu
własnego „ja”. Czy kiedykolwiek doczekamy się państwa, które będzie kształtować swoją politykę zgodnie z takim uznaniem prawa bliźniego do bycia innym? Mam na to nadzieję, choć w to wątpię7.

Między krótkim artykułem z 1979 r. a rozbudowanym esejem z r. 1982 nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości, co zaznaczyło się w podtytułach: De la comunicación (O komunikacji á1979ñ), Problem innego (1982). W wypadku Podboju Ameryki baza źródłowa została bardzo rozbudowana (wzrost od 3 do ponad 60 tekstów),
zarazem Todorov nie tylko rozszerzył i pogłębił komentarz dotyczący stosunku do
innego, lecz także poświęcił temu pierwszą część rozdziału wstępnego oraz epilog,
co ma podstawowe znaczenie dla wydźwięku książki i dla jej recepcji. Z naszego
wszakże punktu widzenia istotne jest to, iż pozostały niezmienione zarówno semiotyczna metoda analizy, jak i zasadniczy zrąb rozumowania, wypracowanego na
trzech tekstach źródłowych, które stanowią podstawę artykułu z 1979 roku.
Co więcej, można odnieść wrażenie, że w Podboju Ameryki Todorov stara się
uogólnić swoje wnioski z wcześniejszego szkicu. Innymi słowy, dzięki przeprowadzeniu szczegółowej analizy semiotycznej ograniczonego korpusu tekstów
w r. 1979 autor sformułował ważną hipotezę, która wyjaśniała decydującą fazę
podboju Meksyku. Warto zastanowić się, do jakiego stopnia, przygotowując książkę z r. 1982 na temat pierwszych 100 lat obecności Hiszpanów w Nowym Świecie,
Todorov starał się – w lekturze rozbudowanego korpusu – zweryfikować swoją hipotezę, a do jakiego stopnia szukał jej potwierdzenia lub uzasadnienia.
Pewnych wskazówek dostarcza opublikowany w 1992 r. w miesięczniku „Vuelta” zapis dyskusji z udziałem Todorova, Ignacia Bernala, meksykańskiego historyka i archeologa, oraz Octavia Paza, wybitnego eseisty i poety, przyszłego laureata
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury8. Dyskusja, której temat brzmiał: „Podbój
Meksyku. Komunikacja i spotkanie cywilizacji”, została przeprowadzona w mieście

7
8
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Meksyk w Instytucie Francuskim Ameryki Łacińskiej w kwietniu 1980, zatem już
po opublikowaniu artykułu, a w trakcie pracy nad książką. Todorov zaczął od obszernego przedstawienia zawartości omawianego wcześniej artykułu z 1979 roku.
Bernal i Paz z zainteresowaniem i częściową aprobatą odnieśli się do hipotezy Todorova na temat roli komunikacji i nieporozumień w konkwiście, dodali ciekawe
przykłady wzmacniające tę teorię (jak choćby różne pojmowanie przez Azteków
i Hiszpanów wojny oraz jej celów), zgłosili jednak również szereg uwag i zastrzeżeń.
Jako istotną przyczynę porażki Indian wskazali izolację meksykańskiej cywilizacji,
której zabrakło europejskiego doświadczenia kontaktu z całkiem odmiennymi cywilizacjami Azji i Afryki. Paz zakwestionował zbyt ostre, jego zdaniem, przeciwstawienie religijności Indian i Hiszpanów: wszak ci ostatni reprezentowali XVI-wieczną mentalność, w której wyznawana religia chrześcijańska była wszechobecna.
Echa dyskusji z 1980 r. łatwo znaleźć w wydanej 2 lata później książce Todorova – wiele spośród uwag Bernala i Paza zostanie włączonych w dyskurs Podboju
Ameryki 9, jednak nie wpłynie to w sposób istotny na samą tezę, która przybierze
formę pytania: „Czy Hiszpanom udałoby się pokonać Indian za pomocą znaków?”
(T 72)10. Tak sformułowane pytanie pojawia się w ostatnim zdaniu 10-stronicowego rozdziału poświęconego przyczynom zwycięstwa konkwistadorów. Todorov pisze
w tym rozdziale o osobowości Montezumy i jego chwiejności, o postrzeganiu Cortésa
jako mniejszego zła przez liczne grupy Indian wcześniej ciemiężonych przez Azteków,
następnie wskazuje na podobieństwo Hiszpanów do Azteków, a wreszcie wspomina
o wyższości Hiszpanów w kwestiach militarnych. Jak jednak stwierdza autor, powody te, „aczkolwiek same w sobie nie do podważenia, nie mogą wyjaśnić wszystkiego, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie równocześnie, jakie były liczebne relacje
obu walczących stron” (T 72). W tym kontekście zacytowane tu pytanie należy
rozumieć jako wskazanie, że różnice w posługiwaniu się znakami stanowiły kluczową przyczynę triumfu Hiszpanów, przyczynę, która sama w sobie, być może, by
go zagwarantowała. Dowodzenie tej hipotezy jest istotnym elementem wywodu
Todorova i pozwala mu na przejście w dalszej części książki do rozważań na temat
stosunku do innego (zwłaszcza stosunku Hiszpanów do Indian, choć również Indian
do Hiszpanów).
Pojawia się zatem pytanie, jaki wpływ miałoby odrzucenie propagowanej przez
Todorova tezy11 na prawomocność jego konkluzji o stosunku do innego. Odpowiedź
9

10

11
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Co ciekawe, ani w samej książce, ani w nocie bibliograficznej Todorov nie wspomina o tej dyskusji,
nie powołuje się też na Bernala ani na Paza, choć kiedy porównamy artykuł, książkę i zapis dyskusji, okaże się, że przytacza i rozwija ich spostrzeżenia (zob. np. refleksje na temat przewagi
Hiszpanów ze względu na wielość cywilizacji tworzących europejską tradycję áT 122–123ñ). Todorov pomija niektóre istotne wątki dyskusji, kwestionujące lub zanadto komplikujące wizję proponowaną w Podboju Ameryki (jak choćby kwestię religijności konkwistadorów, o czym będzie jeszcze
mowa, oraz – także podnoszoną przez Paza – sprawę stosunku Azteków do tolteckiego dziedzictwa).
W artykule z 1979 r. hipoteza sformułowana jest następująco: „Wyjaśnienie, które chciałbym zaproponować, sytuuje się na innym poziomie, dotyczy zachowań, a nie broni: chodzi o różnicę
w sposobie komunikowania się” (T o d o r o v, Cortés y Moctezuma, s. 20).
Poza wymienionymi przez Todorova, powszechnie przyjmowanymi jako najistotniejsze, przyczynami sukcesu konkwistadorów, zasadnicza przewaga Hiszpanów wynikała z tego, że Indianie nie
mieli żadnych podstaw, aby uświadomić sobie, jaka potęga stoi za garstką przybyszów, obdarzonych
cudownymi właściwościami (taką odpowiedź na pytanie o główną przyczynę sukcesu konkwisty
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odłóżmy na później, przyjmując, że nie musiałoby to oznaczać automatycznie unieważnienia wniosków Todorova dotyczących tytułowego „problemu innego”. Natomiast jeżeli chodzi o interesującą nas kwestię, to sposób włączenia uwag Bernala
i Paza do książki oraz potraktowanie omawianej tezy jako punktu wyjścia do stanowiącej oś rozważań Todorova problematyki stosunku do innego wskazuje, że
autor w rozszerzonej bazie źródłowej raczej szuka potwierdzenia swoich założeń niż
ich weryfikacji. Todorov wprawdzie wprowadza do Podboju Ameryki zastrzeżenia,
które pozornie osłabiają moc jego twierdzeń, a więc zarówno tezę o głównej przyczynie sukcesu konkwistadorów, jak i sposób przedstawienia problemu innego
w kontekście podboju Meksyku. W epilogu pisze:
Nie mogłem zdystansować się do wizji „zwycięzców” bez jednoczesnego wyrzeczenia się uprawianej
przez nich formy dyskursu. Czuję potrzebę (i nie dostrzegam w tym nic osobistego, dlatego też to piszę)
opowiedzenia się za formą opowieści, która nie tyle coś narzuca, ile raczej proponuje; czuję potrzebę
potwierdzenia w obrębie jednego tekstu komplementarności dyskursu narracyjnego i dyskursu systematycznego. W rezultacie moja „historia” miałaby, być może, bardziej przypominać – co do gatunku
i pomijając wszelkie kwestie wartościowania – Dzieje Herodota niż ideał wielu współczesnych historyków.
Niektóre przytaczane przeze mnie fakty prowadzą do uogólnień; inne (lub inne aspekty tychże samych
faktów) – nie. Obok opowieści, które poddaję analizie, są też inne, tej analizie nie poddane. I jeżeli w tej
właśnie chwili „wyciągam morał” z mojej historii, to wcale nie po to, by podać jej ostateczny sens – wszak
opowieść nie da się zredukować do maksymy – ale dlatego, że uważam za właściwe przekazanie kilku
wrażeń, jaki na mnie pozostawiła, jako że i ja jestem jednym z jej czytelników. [T 278]

– jednak w gruncie rzeczy, jak już wspomniano, interesująca nas hipoteza pozostaje mocna, następuje jej uogólnienie, a zacytowane zastrzeżenia mają raczej
charakter retoryczny i zdają się służyć obronie przed spodziewaną krytyką.
Interpretacja spotkania Kolumba z innym – u źródeł podboju
Obszerny fragment książki dotyczący pierwszego epizodu konkwisty prowadzi Todorova do stwierdzeń: „Kolumb odkrył Amerykę, ale nie Amerykanów”; „Inność
drugiego człowieka zostaje zarazem odkryta i odrzucona” (T 59). Ten stan rzeczy
jest punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat wydarzeń, które zaszły w trakcie podboju i kolonizacji Meksyku i stanowią ośrodek zainteresowania Todorova.
Stosunek do innego, ujawniony na tym pierwszym etapie, będzie oddziaływał
i w znacznej mierze powtarzał się w dalszych fazach kolonizacji. Zdaniem Todorova, postawa Kolumba wobec Indian oscyluje między dwoma typami stosunku kolonizatorów do kolonizowanych, które występują na całym świecie, niezależnie od
okoliczności historycznych.
Albo uważa on [tj. Kolumb] Indian za pełnoprawne (nie używając jednak tego określenia), jemu
podobne istoty ludzkie, choć wówczas postrzega ich nie jako równych sobie, ale jako identycznych,

zaproponowała mi J u s t y n a O l k o - B a j e r). Hiszpanie tę sytuację znali, rozumieli jej konsekwencje i ta wiedza skazywała ich na sukces, który był kwestią czasu. Z tego punktu widzenia
różnice w komunikowaniu się nie miały istotnego znaczenia, choć niewątpliwie przyspieszyły
zwycięstwo konkwistadorów. Jednak odpowiedź na sformułowane przez Todorova pytanie (retoryczne) powinna chyba brzmieć: Hiszpanom prawdopodobnie nie udałoby się pokonać Indian
(tylko) za pomocą znaków, ale i tak by ich pokonali (niezależnie od sposobu posługiwania się
znakami przez obie strony).
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która to postawa prowadzi do asymilacjonizmu, do projekcji jego własnych wartości na system wartości
innych; albo też w punkcie wyjścia przyjmuje, że jest tutaj różnica, lecz wtedy zaraz wyraża się to w kategoriach wyższości i niższości (w tym przypadku istotami niższego gatunku są, oczywiście, Indianie).
Podważona zostanie możliwość istnienia rzeczywiście odmiennej, innej substancji ludzkiej, takiej która
mogłaby stanowić coś więcej niż prosty wariant własnej niedoskonałej postaci. [T 51]

Nie bez znaczenia dla rozumowania Todorova jest sugerowana przez niego
ewolucja Kolumba „od asymilacjonizmu, zakładającego zasadniczą równość ludzi”,
do „ideologii niewolnictwa, a zatem uznania niższości Indian” (T 55). Wydaje się
wszakże, iż ewolucja taka nie miała miejsca i dokonuje się wyłącznie na kartach
Podboju Ameryki. Niewolnictwo istniało w świecie, w którym żył Kolumb, i traktowane było jako oczywiste12. Odkrywca wielokrotnie powołuje się w pismach na
swoje wcześniejsze doświadczenia z pobytów w Afryce, dokąd udawał się z Portugalii w celach handlowych, a gdzie jeden z podstawowych „towarów” stanowili
właśnie czarnoskórzy niewolnicy13. Tak więc „ideologia niewolnictwa” jest mu bliska
od samego początku i w żadnym razie nie można uznać jej za rezultat spotkania
z innym z Nowego Świata. Sam Todorov odnotowuje występowanie świadczących
o tym komentarzy w dzienniku Kolumba z pierwszej podróży: wszak już pierwszy
opis Indian, nakreślony 11 X 1492, zawiera uwagę, że „powinni być dobrymi służącymi”... Inicjatywa masowego handlu niewolnikami, która pojawi się 2 lata później, będzie wiązać się z sytuacją samego Kolumba, a nie z jakąś jego ewolucją lub
przemianą wewnętrzną. Przytaczany przez Todorova Memoriał dla Antonia de Torresa, zawierający propozycję wymiany różnego rodzaju towarów na indiańskich
niewolników, pochodzi z r. 1494, a więc z okresu drugiej wyprawy, która nie miała
charakteru odkrywczego, lecz kolonizacyjny. Kolumb nie jest już podróżnikiem
poszukującym nowej drogi do Indii, lecz wicekrólem, nieudolnie zarządzającym
pierwszą powstającą w Nowym Świecie hiszpańską kolonią. Udało mu się namówić
do udziału w swoim przedsięwzięciu setki Hiszpanów, przed którymi roztoczył wizję cudownej rzeczywistości i łatwego wzbogacenia się. Tymczasem obiecanego
złota jest jak na lekarstwo, co nie tylko prowadzi do frustracji uczestników wyprawy, lecz także stawia Kolumba przed konkretnym problemem, który musi rozwiązać: czym zapłacić za narzędzia i towary niezbędne dla rozwoju kolonii. Jedynym
„dobrem”, którego jak na razie nie brakuje, są Indianie, stąd propozycja uczynienia
z nich niewolników, stanowiąca po prostu próbę wybrnięcia z tarapatów finansowych, a nie rezultat refleksji na temat innego.
Wróćmy jednak do przedstawionej przez Todorova interpretacji stosunku Kolumba do Indian. Otóż autor Podboju Ameryki chyba myli się przeciwstawiając
asymilacjonizm – „ideologii niewolnictwa”. Rzeczywiście można mówić o pewnej
ambiwalencji w odnoszeniu się Kolumba do Indian14, ale w jego przypadku postrze12
13
14

I-7.indd 129

Zob. I. B i e ż u ń s k a - M a ł o w i s t, M. M a ł o w i s t, Niewolnictwo. Warszawa 1987.
Zob. C. V a r e l a, Cristóbal Colón. Retrato de un hombre. Madrid 1992, s. 55–59.
Te same zachowania interpretowane są przez Kolumba w skrajnie odmienny sposób. Indianie nie
znają żelaza i kaleczą się hiszpańskimi mieczami, co Kolumb odczytuje jako dowód na ich pokojowe nastawienie. Tubylcy chętnie oddają cenne przedmioty za szklane paciorki, co – zdaniem
odkrywcy – świadczy o ich szczodrości. Jednak i nieznajomość żelaza, i brak wiedzy o wartości
poszczególnych towarów prowadzą Kolumba w innych miejscach dziennika do komentarzy odmawiających Indianom rozumu i przyrównujących ich do zwierząt. Można tam zaobserwować związek
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ganie tubylców jako potencjalnych niewolników nie przeszkadza równoczesnemu
występowaniu nastawienia asymilacjonistycznego u odkrywcy. Warto zwrócić
uwagę, że pierwszym argumentem, który Kolumb podaje proponując zniewolenie
kanibali, jest dobro ich dusz, wynikające z planowanej chrystianizacji i cywilizowania przez niewolniczą pracę w Hiszpanii.
Powiecie Ich Wysokościom, że dla dobra dusz owych Kanibalów i wszystkich innych mieszkańców
tych wysp pomyśleliśmy, że im więcej ich wyślemy do Hiszpanii, tym lepiej będzie. Ich Wysokości będą
mogły posługiwać się nimi w następujący sposób:
Wobec naglącej potrzeby naszej uzyskania tutaj bydła i zwierząt do pracy, dla utrzymania ludzi,
którzy tu mają pozostać na stałe i dla dobra tych wysp, Ich Wysokości mogłyby wydać pozwolenie
i zlecenie dostatecznej liczby karaweli, aby przybywały tu co roku przywożąc owo bydło oraz inne zwierzęta czy inne zapasy i rzeczy potrzebne do uprawy roli i wyciągnięcia zysków z ziemi; to wszystko po
cenach umiarkowanych i na rachunek tych, którzy by to przywozili. Te rzeczy można by płacić niewolnikami spośród Kanibalów. To są ludzie silni i zręczni, harmonijnie zbudowani i o rozbudzonym umyśle; tak że gdy zatracą swe nieludzkie zwyczaje, myślę, że będą lepsi od jakichkolwiek innych niewolników.
Należy zresztą przypuszczać, że zatracą ten zwyczaj, kiedy będą poza krajem15.

Przez cały czas mamy więc do czynienia ze współwystępowaniem obu wskazanych przez Todorova elementów, a nie z „albo–albo” ani z ewolucją. Ma to poważne
konsekwencje dla zaproponowanej przez niego typologii postaw wobec innego: dwie
przeciwstawiane przez autora Podboju Ameryki postawy w wypadku Kolumba okazują się częścią jednej postawy. Można chyba powiedzieć, iż Kolumbowi wydaje się
równie oczywiste, że Indianie są ludźmi, więc można ich chrystianizować i cywilizować, jak i to, że stoją niżej od Europejczyków, a co za tym idzie – wolno decydować o ich losach, do uczynienia z nich niewolników włącznie. Natomiast niewątpliwie ma rację Todorov, gdy stwierdza u Kolumba brak możliwości uznania jednocześnie inności i równości Indian.
Rekonstrukcja mentalności Kolumba
Todorov interesuje się nie tylko stosunkiem Kolumba do Indian – poświęca też
wiele miejsca rekonstrukcji mentalności odkrywcy, aby później przeciwstawić jego
postać Cortésowi. Zdaniem autora Podboju Ameryki, głęboka religijność Kolumba
jest elementem archaicznym jego mentalności, łączącym go ze średniowieczem,
podobnie jak skłonność do finalistycznej interpretacji odkrywanej rzeczywistości,
czyli usiłowanie znalezienia potwierdzenia dla prawdy uprzednio znanej. Todorov
na jednej płaszczyźnie sytuuje wiarę Kolumba w dogmat chrześcijański i wiarę
„w cyklopy, syreny, Amazonki i ludzi z ogonami” oraz przekonanie o możliwości
dotarcia do Raju Ziemskiego. Dowiadujemy się, że wzmianki o złocie – nad wyraz
częste w pismach odkrywcy – to jedynie „przynęta”, skierowany do królów hiszpańskich chwyt retoryczny, podczas gdy prawdziwym zamiarem Kolumba jest rozpo-

15
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między sytuacją komunikacyjną a stosunkiem odkrywcy do Indian: w chwilach gdy Kolumbowi
udaje się porozumieć z tubylcami i uzyskać od nich oczekiwaną pomoc (jedzenie, wodę, informacje),
jest skłonny przedstawiać ich w korzystnym świetle, natomiast gdy próba komunikacji kończy się
fiaskiem (co zwykle oznacza ucieczkę Indian albo ich agresywną postawę), przeważa ocena negatywna lub dochodzi do pokazowego użycia broni palnej.
K. K o l u m b, Pisma. Przekł., przypisy, przedm. A. L. C z e r n y. Warszawa 1970, s. 165.
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wszechnienie chrześcijaństwa oraz zdobycie środków na zorganizowanie wyprawy
krzyżowej i wyzwolenie Jerozolimy. Todorov wyrokuje: „Kolumb nie ma w sobie nic
z nowoczesnego empiryka: decydujący argument jest argumentem autorytetu, a nie
wynika z doświadczenia” (T 24). Jeżeli można dopatrzyć się w mentalności Kolumba elementów nowoczesnych, to jedynie w opisach będących świadectwem bezinteresownego zachwytu nad przyrodą (zob. T 13–24).
Skonstruowany przez Todorova wizerunek Kolumba jest spójny, ale każdy
z tworzących go elementów to rezultat interpretacji opartych na stereotypach,
uproszczeniach lub niekompletnych danych. Rzeczywiście, odkrywca nieustannie
powołuje się na autorytet Biblii, ojców Kościoła, Arystotelesa, Pliniusza, Strabona...
Jeżeli jednak wczytamy się w pisma Kolumba, okaże się, że jest on gotów w pełni
świadomie przeciwstawić własne doświadczenie owym autorytetom, co czyni go
postacią dosłownie dokonującą przejścia od mentalności średniowiecznej właśnie
do nowoczesnej.
To, co powiedziałem o Gwieździe Polarnej, było dla mnie przedmiotem wielkiego zdziwienia. Przez
wiele nocy zacząłem obserwować uważniej jej położenie za pomocą kwadrantu i za każdym razem stwierdzałem, że ołów i nić spadały zawsze w tym samym miejscu. Uważam to za wielką nowość i prawdopodobnie wszyscy będą mojego zdania; gdyż na tak małej przestrzeni tak wielka zmiana na niebie zachodzi.
Zawsze czytałem, że świat, tj. ziemia i woda, miały kształt kuli. Wiem dobrze, że doświadczenia
Ptolemeusza oraz wszystkich, którzy pisali na ten temat, opierają tę opinię na zjawiskach i doświadczeniach takich jak zaćmienie Księżyca oraz inne zjawiska zauważone ze wschodu na zachód, a także
przez wzniesienie bieguna z północy na południe. Jednak teraz – jak już powiedziałem – zauważyłem
różnicę tak poważną, że nabrałem innego przekonania o świecie.
Doszedłem tedy do przeświadczenia, że ziemia nie jest okrągłą, jak ją opisują, ale raczej ma kształt
gruszki doskonale okrągłej z wyjątkiem miejsca, gdzie jej ogonek tworzy pewne wydęcie; albo jakby to
był kłąbek doskonale okrągły, który w pewnym miejscu miałby coś w rodzaju brodawki kobiecej piersi.
To miejsce właśnie jest najwyższe i najbliższe nieba; znajduje się pod linią równika w pośrodku tego
Oceannego Morza na ostatnim krańcu Wschodu16.

Gdy pokonamy rozbawienie wywołane ekstrawagancką z naszej perspektywy
wizją gruszkowatej Ziemi17, łatwo zauważymy, jak wiele – wbrew opinii Todorova
– ma Kolumb właśnie z nowoczesnego empiryka. Istotne są bowiem dla niego uważna obserwacja rzeczywistości oraz pomiary położenia statku względem ciał niebieskich, które prowadzą do wniosków sprzecznych z twierdzeniami niepodważalnych
– wydawałoby się – autorytetów18. To, że wnioski są błędne, wynika z konieczności
16
17

18
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Ibidem, s. 194–195.
Wśród współczesnych pisarzy większe zainteresowanie wywołuje porównanie kształtu Ziemi do
kobiecej piersi, które ma świadczyć o erotomanii Kolumba. W tym kierunku idzie np. C. F u e nt e s w opowiadaniu Las dos Américas (Dwie Ameryki) z tomu El naranjo (Drzewo pomarańczy)
z 1993 roku.
W dalszym ciągu cytowanego przed chwilą fragmentu czytamy: „Ptolemeusz oraz inni uczeni,
którzy pisali o kształcie Ziemi, myśleli, że ona jest kulista, bo wyobrażali sobie, że ta półkula jest
identyczna z tą, na której się znajdowali, której centrum znajduje się na wyspie Arin [wyspa w Zatoce Perskiej] pod równikiem, między zatoką Arabską a Perską; a jej otok przechodzi przez przylądek São Vicente w Portugalii na zachodzie, a przez Cangarę [najdalszy kraniec wybrzeża Chin na
zachodzie według geografii starożytnej] i Seras [Chiny według Ptolemeusza] na Wschodzie. Co się
tyczy tamtej półkuli, przyjmuję to bez trudności; godzę się, że jest okrągła i kulista, jak powiadają.
Ale co do tej, twierdzę, że jest ona jak połowa okrągłej gruszki, która ma kraniec lekko podniesiony, jak powiedziałem, albo jak brodawka piersi kobiecej na okrągłym kłębku. O tej drugiej półku-
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oparcia się w procesie interpretacji nowych doświadczeń na ówczesnym stanie
wiedzy lub na tym, co za wiedzę uchodziło. Cała ta sfera wiedzy, wierzeń i przekonań żywionych przez Kolumba ma, oczywiście, proweniencję średniowieczną – wszak
to właśnie pierwsza wyprawa Kolumba wyznacza kres tej epoki, trwającej 10 wieków
– nie świadczy to jednak o „archaiczności” mentalności odkrywcy, lecz o jej osadzeniu w konkretnym czasie historycznym. Po przekroczeniu granic znanej i oswojonej
rzeczywistości należałoby, zgodnie ze średniowieczną wiedzą o świecie, oczekiwać
spotkania z cyklopami, syrenami, Amazonkami czy też z innymi potwornymi istotami, a Raj Ziemski postrzegać jako konkretne miejsce, do którego można starać
się dotrzeć. Nie powinno zatem dziwić, że Kolumb posłużył się istniejącymi opisami
Raju Ziemskiego, które traktował jako wiarygodne, do interpretacji tych elementów
odkrywanej przez siebie rzeczywistości, które zdawały się pokrywać z owymi opisami. Jego interpretacje okazują się racjonalne, zatem funkcjonują w innym wymiarze niż wspominana przez Todorova „wiara w dogmat chrześcijański”. Zrównując wiarę w dogmat i wiarę w cyklopy autor Podboju Ameryki dopuszcza się nadużycia, które prawdopodobnie ma służyć przeciwstawieniu człowieka archaicznego
(Kolumba wierzącego w Boga i w inne bajki) człowiekowi nowoczesnemu (reprezentującemu podejście pragmatyczne Cortésowi, dla którego religia jest w zasadzie
sztafażem i usprawiedliwieniem własnych działań).
W proponowanej przez Todorova rekonstrukcji postaci Kolumba i jego mentalności wskazać można kolejne trudności. Jak wynika z badań wybitnego znawcy
pism Kolumba, Juana Gila, sugerowana w Podboju Ameryki bezkrytyczna wiara
odkrywcy w „dogmat chrześcijański” jest więcej niż wątpliwa. Religijność Kolumba,
po dokładnej analizie, okazuje się bardziej starotestamentowa aniżeli ewangeliczna.
Wiele przemawia za tym, że odkrywca pochodził z rodziny żydowskiej, a planowane
przez niego wyzwolenie Jerozolimy miało przede wszystkim na celu odbudowę
Świątyni, dzięki czemu mogłaby nastąpić zapowiadana przez Izajasza prawdziwa
epoka mesjańska19. Religijność Kolumba wydaje się więc znacznie bardziej skomplikowana, niż to przedstawia Todorov, który jest skłonny potraktować deklaracje
z listów do papieża jako dowód na to, że prawdziwy zamiar Kolumba stanowiło
rozpowszechnienie chrześcijaństwa. Nie trzeba być wybitnym badaczem retoryki,
by uświadomić sobie, iż biorąc pod uwagę adresata listu oraz fakt wygnania Żydów
z Hiszpanii w r. 1492, trudno byłoby spodziewać się braku deklaracji o zamiarach
chrystianizacyjnych; nie można jednak traktować tych akurat oświadczeń jako
wyjątkowo wiarygodnych świadectw prawdziwych zamiarów...
Kolejnym wątpliwym argumentem na rzecz archaiczności sposobu myślenia
Kolumba są dokonywane przez niego finalistyczne interpretacje rzeczywistości,
a więc zauważanie raczej tego, co chciałby dostrzec, niż tego, co faktycznie znajduje się przed jego oczami.

19
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li ani Ptolemeusz, ani inni, którzy świat opisywali, nie mieli żadnego pojęcia, była im bowiem nie
znana. Oparli więc swój sąd na półkuli własnej, która istotnie jest okrągła i kulista, jak powiedziałem” (K o l u m b, op. cit., s. 195; objaśnienia w kwadratowych nawiasach pochodzą od A. L. Czerny).
Na marginesie można odnotować, że – wbrew obiegowym stereotypom – u schyłku średniowiecza
kulistość Ziemi była uważana za oczywistą przez osoby mające pewne pojęcie o geografii.
Zob. J. G i l, Mitos y utopías del Descubrimiento. T. 1: Colón y su tiempo. Madrid 1989, s. 193–217.
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Wszystkie znaki na morzu wskazują na bliskość ziemi, ponieważ takie jest pragnienie Kolumba.
Na lądzie natomiast, wszystkie znaki wskazują na występowanie złota: i tu także jego przekonanie zostało wcześniej ugruntowane. [...]
Poszukiwanie lądu stałego (kontynentu) stanowi inny zdumiewający przykład charakteryzujący to
zachowanie. [...]
Praktykowana przez Kolumba interpretacja znaków przyrody jest z góry określona przez rezultat,
który chce on osiągnąć. Nawet jego wyczyn – odkrycie Ameryki, bierze się z tego zachowania: on jej nie
odkrywa, on ją znajduje tam, gdzie „wiedział”, że ona będzie (tam gdzie sądził, że znajduje się wschodnie wybrzeże Azji). [...] Interpretacja „finalistyczna” jako taka niekoniecznie jest mniej przekonująca
aniżeli interpretacja empiryczna: inni podróżnicy nie ośmielali się podążyć drogą Kolumba, ponieważ
brakowało im jego pewności siebie.
Interpretacja tego typu, oparta na prenauce i autorytecie, nie ma w sobie nic „nowoczesnego”.
[T 29–30]

Jak widzimy, Todorov wskazuje tu przede wszystkim na wyszukiwanie przez
Kolumba dowodów na to, że znajduje się blisko lądu (w trakcie pierwszej wyprawy),
że odkryte ziemie obfitują w złoto oraz że dotarł do kontynentu azjatyckiego, a nie
wyłącznie do kolejnych wysp. Również w tym wypadku można wskazać istotne
komplikacje, które nie pozwalają na jednoznaczną interpretację po prostu w kategoriach średniowiecznej mentalności oraz braku „nowoczesności”. Pierwsza wynika
z trudności w ustaleniu, co Kolumb wiedział o celu swojej podróży w chwili, gdy
wyruszał na pierwszą wyprawę. Na podstawie dokumentów, którymi obecnie dysponujemy, niemożliwa do udowodnienia, ale zarazem bardzo prawdopodobna
wydaje się hipoteza o wcześniejszym odkryciu: informacje o ziemiach położonych
daleko na zachód od krańców Europy miał Kolumb uzyskać od osoby, która przypadkiem uprzednio do nich dopłynęła20. Nie interesują nas tu szczegóły tej hipotezy ani dyskusje z nią związane, istotne jest to, że zakładając jej prawdziwość
musielibyśmy nieco inaczej spojrzeć na pewność Kolumba, iż lada chwila dopłynie
do lądu. Drugi problem łączy się z kapitulacjami podpisanymi w Santa Fe, w których wszystkie przywileje i zyski Kolumba zostały przez władców Hiszpanii uzależnione od dotarcia przez niego do Indii. W tym kontekście częste odnotowywanie
świadectw zrealizowania wyznaczonego zadania oraz dążenie do uzyskania pisemnego potwierdzenia dotarcia do stałego lądu nie wydaje się wcale aż tak groteskowe21
i świadczy raczej o pragmatyzmie Kolumba niż o średniowiecznym archaizmie jego
sposobu myślenia.
Z kolei ciągłe podkreślanie istnienia zasobów złota – którego w rzeczywistości
prawie nie ma na odkrytych terenach – można zrozumieć z perspektywy retorycznej
jako przekaz skierowany do hiszpańskich władców i osób finansowo zaangażowanych w pierwszą wyprawę, mający na celu utwierdzenie ich w przekonaniu, że
warto zainwestować również w kolejną wyprawę (sam Todorov we wcześniejszym
fragmencie swojej książki o tym wspomina), a nie jako dowód na naiwną, finali20
21
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Zob. J. M a n z a n o M a n z a n o, Colón y su secreto. El predescubrimiento. Madrid 1976.
Zob. T 29: „W każdym razie pod koniec tej drugiej wyprawy jesteśmy świadkami słynnej groteskowej sceny, kiedy to Kolumb ostatecznie odmawia naocznego sprawdzenia, czy Kuba jest wyspą,
i postanawia użyć jako ostatecznego argumentu wobec swoich towarzyszy siły autorytetu: wszyscy
schodzą na ląd i każdy składa przysięgę stwierdzającą, że »nie miał żadnej wątpliwości, iż był to
ląd stały, a nie wyspa, oraz że w niewielkiej odległości, żeglując wzdłuż wspomnianego wybrzeża,
spotkać można kraj ludzi o pewnym stopniu cywilizacji oraz znających świat. [...]«”.
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styczną interpretację. Funkcję podobną jak złoto mogą pełnić opisy przyrody, wbrew
interpretacji Todorova, który wspomina o „niczym nie uwarunkowanym podziwie
dla przyrody, na tyle silnym, że wolnym od jakiejkolwiek interpretacji i funkcjonalności”, i dopatruje się w nim postawy bardziej nowoczesnej, „o wiele nam bliższej”,
stanowiącej przeciwwagę dla postawy finalistycznej (T 30). W tym wypadku ujęcie
Todorova nosi znamiona anachronizmu, który polega na przypisaniu Kolumbowi
– a więc osobie o mentalności, z jednej strony, ukształtowanej w późnym średniowieczu, z drugiej strony zaś o silnym komponencie kupieckim – romantycznego
sposobu myślenia. Tymczasem, jak zauważa Federico Acevedo, Kolumb nieustannie interpretuje przedstawiane przez siebie elementy przyrody, niejednokrotnie
wspomina o ich użyteczności oraz opłacalności ich wykorzystania (w dzienniku nie
brak szczegółowych rozważań o handlu płodami natury)22. Gil w słynnych opisach
przyrody z dziennika z pierwszej podróży widzi przede wszystkim swego rodzaju
sposób na autopromocję:
Sedno sprawy tkwi w stopniu idealizacji i w jej wymuszonym charakterze. Kolumb nie ma wyjścia,
musi odmalowywać wspaniałości klimatu, powietrza, pól, drzewostanu, gdyż chwilowo nie ma do zaoferowania władcom niczego [innego] o mniejszej lub większej wartości. Nie dysponuje perłami, rubinami, szlachetnymi granatami czy szmaragdami, a jego wyjątkowy Ofir też nie dostarcza kości słoniowej,
którą mógłby ofiarować monarchom. Zatem Kolumb, marynarz, ale jednocześnie kupiec, musi sprzedać
swoje odkrycie i zaprawdę robi to perfekcyjnie, dzięki swojej niepohamowanej elokwencji, której pozazdrościłby mu niejeden ówczesny orator, bo jako opowiadacz i mówca nie ma sobie równych23.

Podsumujmy analizę przeprowadzonej przez Todorova rekonstrukcji mentalności i motywacji Kolumba. Dokonując analizy semiotycznej wybranych fragmentów pism Kolumba, autor Podboju Ameryki przedstawił spójną wewnętrznie interpretację jego postaci, ale nie uwzględnił istotnych kontekstów, a te, które wziął pod
uwagę, przedstawił w sposób niepełny lub wręcz opaczny. Jednym z powodów takiej
sytuacji jest ograniczona wiedza Todorova o samym Kolumbie (na temat odkrywcy
Ameryki napisano setki monografii i tysiące artykułów, spośród których autor
omawianej książki mógł sięgnąć tylko do kilku wybranych pozycji), ale przede
wszystkim brak pogłębionej wiedzy na temat Hiszpanii późnego średniowiecza
i wczesnego renesansu. Skoro w swoich rozważaniach Todorov niejednokrotnie
oparł się na stereotypowych uproszczeniach, jego wnioski w naturalny sposób
utwierdzają te stereotypy. Drugi powód, jak się zdaje, można wiązać ze skłonnością
do dopasowywania prowadzonych badań do zakładanych na wstępie ich rezultatów
(a w szczególności z uogólnieniem tez uprzednio tu omówionego artykułu z 1979 r.)
oraz z zamiarem potraktowania Kolumba jako przeciwieństwa Cortésa, którego
Todorov przyrównuje do Machiavellego24. Okazuje się zatem, że – paradoksalnie
– skłonność do interpretacji finalistycznej, którą Todorov zarzuca Kolumbowi, do-

22
23
24
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F. A c e v e d o, De semejanzas, disformidades y excesos en el Diario: los procedimientos de la representación. „Revista de Estudios Hispánicos” (Puerto Rico) 19 (1992).
G i l, op. cit., s. 26.
Chodzi o budzenie strachu wśród Indian za pomocą koni oraz wystrzałów z armat. Według Todorova „zachowanie Korteza przywodzi nieodparcie na myśl niemal współczesne mu nauki Machiavellego. Nie chodzi, oczywiście, o bezpośredni wpływ, ale raczej o ducha epoki, który widoczny jest
tak w pismach jednego, jak w czynach drugiego” (T 130).
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patrując się w niej znamion archaicznej, średniowiecznej mentalności, jemu samemu wcale nie jest obca...
Moralizatorska rama a interpretacja
Wspomniana skłonność stanie się bardziej zrozumiała, gdy weźmiemy pod uwagę,
że wszystkie analizy Todorova zostały ujęte w pewną ramę. Autor we wstępie tak
oto określa swój stosunek do omawianych wydarzeń oraz do sposobu ich przedstawienia:
Postanowiłem opowiedzieć pewną historię, przypominającą raczej mit niż wywód, choć różną od
niego w dwóch punktach: przede wszystkim dlatego, że chodzi tu o historię prawdziwą (mit m ó g ł, ale
nie m u s i a ł nią być), a po wtóre dlatego, że mniej jestem zainteresowany punktem widzenia historyka niż moralisty. Teraźniejszość jest bowiem dla mnie dużo ważniejsza niż przeszłość. [T 10]

Domknięcie następuje w konkluzji:
Dla Korteza zdobycie wiedzy prowadzi do zdobycia władzy. Przejmuję od niego zdobytą wiedzę
choćby tylko po to, by się oprzeć temu dążeniu do władzy. Zbyt łatwo ograniczamy się do potępienia
złych konkwistadorów i współczucia dla dobrych Indian, tak jakby samo rozpoznanie zła wystarczało
do jego zwalczenia. Nie chodzi o pochwałę konkwistadorów, ale dostrzeżenie, tu i ówdzie, ich wyższości.
Konieczna jest analiza narzędzi konkwisty, jeżeli pragniemy pewnego dnia powstrzymać ten proces.
Dlatego że konkwista nie jest bynajmniej sprawą przeszłości. [T 279]

Zestawienie tych uwag z przedstawioną wcześniej analizą fragmentów książki
Todorova pokazuje dwuznaczność potraktowania badania przeszłości jako służebnego wobec teraźniejszości. Tym bardziej dotyczy to moralizatorskiego dyskursu
o historii. Jeżeli dokonana w nim rekonstrukcja przeszłości opiera się na stereotypowych uproszczeniach i nie uwzględnia istotnych danych i kontekstów, wyciągane wnioski i uogólnienia są nieuprawnione.
Todorov usiłuje stworzyć wrażenie spójności, nietrudno wszakże dowieść, iż
jest ona iluzoryczna. Weźmy pierwsze podstawowe uogólnienie, którego dokonuje
autor we wstępie do Podboju Ameryki:
Dla lepszego ujęcia przyjąłem zasadę jedności czasu – sto lat, jakie upłynęły od pierwszej podróży
Kolumba, czyli z grubsza rzecz biorąc – XVI wiek; jedność miejsca – region Karaibów i Meksyku (obszar
nazywany niekiedy Mezoameryką); wreszcie jedność akcji – wyłącznie postrzeganie, sposób widzenia
Indian przez Hiszpanów stanowić będzie przedmiot moich rozważań, z jednym tylko wyjątkiem, a mianowicie dotyczy to ostatniego władcy azteckiego imperium, Montezumy, i jego bliskich. [T 10]

100 burzliwych lat odkryć i podbojów nie daje podstaw do tego, by mówić
o jedności czasu, podobnie całkowitym nieporozumieniem jest domniemana jedność
miejsca – Karaiby nie stanowią części Mezoameryki, zastana przez odkrywców
rzeczywistość Wysp Karaibskich i Meksyku składa się na przynajmniej dwa odrębne i zupełnie odmienne światy. Jeżeli zaś chodzi o jedność akcji, tak jak ją usiłuje
zdefiniować Todorov, to już w samej tej definicji zostaje ona podważona przez wyjątek Montezumy, a do tego możemy dodać postać Kolumba (Todorov poświęca mu
trzy rozdziały), który nie jest Hiszpanem, oraz zasadnicze różnice między poszczególnymi autorami analizowanych przez Todorova tekstów. Jak się zdaje, próba
stworzenia na czytelniku wrażenia jedności, przejrzystości, spójności i reprezenta-

I-7.indd 135

2015-06-10 11:47:38

136

Rozprawy i Artykuły

tywności ma odwrócić jego uwagę od częściowej arbitralności zestawień i interpretacji dokonywanych przez autora Podboju Ameryki.
W dodatku moralizatorski dyskurs Podboju Ameryki okazuje się sprzeczny
wewnętrznie w tym sensie, iż nieświadomie Todorov powtarza postawę wobec innego, którą stara się skrytykować. Owym innym są zarówno Indianie, jak i odkrywcy oraz konkwistadorzy. Todorov boleje nad tym, że ani jedna, ani druga strona nie
potrafi dostrzec w innym człowieczeństwa: Hiszpanie wydają się Indianom bogami,
sami z kolei traktują tubylców jak zwierzęta. Ale co by znaczyło „człowieczeństwo”
dla Kolumba lub Montezumy? Czy takie pytanie ma w ogóle rację bytu? Można
odnieść wrażenie, iż jest to raczej kolejny anachronizm, projekcja dzisiejszej kategorii w przeszłość. Wszak wydarzenia związane z konkwistą dopiero zapoczątkowały dyskusje, które doprowadziły do wypracowania tego pojęcia w jego nowoczesnym rozumieniu. Nawet jeśli zgodzimy się na tak sformułowane pytanie, musimy
przyznać, że sama teza o odrzuceniu „człowieczeństwa” została obarczona poważnymi błędami. Dla Azteków bowiem Hiszpanie nie są ani Bogiem w rozumieniu
chrześcijańskim, ani czymś w rodzaju greckich bogów (takie skojarzenia bierze
chyba pod uwagę Todorov, gdyż nie czyni tu dodatkowych wyjaśnień, a publikując
swój esej we Francji zakłada odbiorcę wychowanego w kulturze europejskiej), lecz
istotami, które przybywają z zaświatów i odznaczają się szczególną mocą, co nie
wyklucza ich „człowieczeństwa”. Kolumb też wcale nie odmawia Indianom „człowieczeństwa”, dla pojawiających się sporadycznie porównań do nierozumnych
zwierząt przeciwwagę stanowią dużo liczniejsze stwierdzenia, że lepszych niż Indianie ludzi nie ma na świecie; nawet jako niewolnicy pozostaną ludźmi, których
można chrystianizować i którzy mogą osiągnąć życie wieczne.
Drugą istotną kwestię stanowi specyficzny stosunek autora Podboju Ameryki
do religii i religijności, a szczególnie do chrześcijaństwa25. Jak wspomniano przy
okazji omawiania interpretacji postaci Kolumba, religijność odkrywcy, zdaniem
Todorova, świadczy o archaizmie jego mentalności, to jej element średniowieczny,
przy czym określenie „średniowieczny archaizm” jest wyraźnie nacechowane. O religijności Indian autor stara się nie wypowiadać z lekceważeniem, wszakże – według
niego – w ostatecznym rozrachunku to ona staje się główną przyczyną klęski:
Indianie nie będą trwali długo w błędzie [biorąc Hiszpanów za bogów]. Niemniej jednak akurat tyle
czasu, aby przegrać ostateczną batalię i podporządkować Amerykę Europie. [T 88]

Powszechna wśród Indian wiara w przepowiednie, świadcząca o finalistycznym
charakterze ich wizji świata, ma czynić tubylców podobnymi mentalnie do Kolumba, sposób myślenia zbliża ich rzekomo do europejskiego średniowiecza. Todorov
nie uwzględnia w swojej interpretacji zastrzeżeń Paza z dyskusji z 1980 r. i pod-

25
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Symptomatyczna wydaje się reakcja T o d o r o v a (w: P a z, B e r n a l, T o d o r o v, op. cit., s. 14)
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trzymuje tezę, że dla Cortésa i jego towarzyszy religia stanowi już tylko narzędzie,
które dosyć swobodnie wykorzystują.
Bóg Hiszpanów jest raczej pomocnikiem niż Panem, to istota, którą się posługuje raczej, niż się ją
wykorzystuje (by użyć języka teologów). W teorii, i zgodnie z pragnieniami Kolumba (a nawet Korteza,
dla którego jest to jedna z najbardziej „archaicznych” cech mentalności), celem konkwisty jest rozpowszechnienie religii chrześcijańskiej. W praktyce jednak dyskurs religijny okazuje się jednym ze środków
zapewniających sukces konkwiście: cel zajął miejsce środka, środek celu.
[...] Jeżeli rusza się do walki z okrzykiem „Santiago!” na ustach, to chodzi tu nie tyle o interwencję
patrona Hiszpanów, ile o dodanie sobie animuszu oraz przestraszenie przeciwnika. [T 121]

Ten budowany przez Todorova kontrast między „nowoczesnym” Cortésem
a „archaicznym” Kolumbem oraz Indianami jest znacznym uproszczeniem. W większości XVI-wiecznych hiszpańskich przekazów dominuje postawa zdania się na
wolę Bożą, która ujawnia się zarówno w momentach triumfu, jak i w czasie niepowodzeń i klęsk. Trudne chwile udaje się przetrwać, przynajmniej w wymiarze psychologicznym, w dużym stopniu właśnie dzięki wierze. Z drugiej strony, w pismach
Kolumba łatwo wskazać momenty, gdy Bóg objawiający się odkrywcy pełni w oczywisty sposób funkcję retoryczną, podobnie jak w listach Cortésa.
Innymi słowy, forsowana przez Todorova opozycja okazuje się poniekąd kolejnym
anachronizmem. Co więcej, warto zauważyć, że dla wielu autorów hiszpańskich –
bardzo możliwe, że i dla samego Cortésa – indiańskie przepowiednie o przybyciu
Hiszpanów wcale nie były fałszywe, podczas gdy Todorov a priori wyklucza ich realność (T 85). Wydaje się zatem, iż – przynajmniej jeśli chodzi o pewne aspekty
religijności – Indian, Kolumba oraz Cortésa i jego towarzyszy łączy coś, co Todorov
określa mianem „archaizmu”, wyrażając tym określeniem swój dystans. Koniec
końców okazuje się, że wszyscy bohaterowie Podboju Ameryki są w tym wymiarze
dla Todorova równie obcy, równie inni. Można mieć wątpliwości, czy – pomimo
szczerych chęci – autor potrafi wyzbyć się wobec nich poczucia wyższości, a taka
postawa wydaje się ideałem, do którego dąży.
Nasze wnioski mogą sprawiać wrażenie mało odkrywczych, ale biorąc pod uwagę
siłę oddziaływania Podboju Ameryki oraz autorytet Todorova, na zakończenie warto je jasno sformułować. Z przeprowadzonej krytycznej analizy sposobu, w jaki
Todorov interpretuje proces podboju i kolonizacji Nowego Świata, wyłania się
obraz podejścia semiologicznego jako obarczonego poważnym ryzykiem. Wpisując
badane przez nas znaki i ich użycia w pewien kontekst jesteśmy w stanie dokonać
ich spójnej wewnętrznie interpretacji i przedstawić ją w języku zrozumiałym dla
szeroko pojętego środowiska humanistów. Jednak dobór kontekstów powinien być
przedmiotem samokrytycznej refleksji – zarówno ze względu na ograniczenia wiedzy każdego badacza, jak i z powodu trudnej do wyzbycia się tendencji, aby raczej
dowodzić słuszności przyjętych na wstępie założeń, aniżeli je weryfikować.
W artykule skupiliśmy się przede wszystkim na tych fragmentach, które wzbudzają różnego rodzaju wątpliwości. Trzeba podkreślić, że w Podboju Ameryki nie
brakuje interpretacji celnych i rzucających nowe światło na znane relacje o odkryciu i konkwiście. Godne uwagi wydaje się to, iż trafne komentarze Todorova zwykle
odnoszą się do konkretnych sytuacji i wybranych dosyć krótkich partii tekstu, gdzie
przyjęta przez autora perspektywa semiologiczna może sprawdzić się o tyle, o ile

I-7.indd 137

2015-06-10 11:47:38

138

Rozprawy i Artykuły

w samym analizowanym fragmencie zawiera się dużo informacji w stosunku do
wymaganej wiedzy o kontekście. Ponieważ jednak nierzadko na tym ostatnim poziomie Todorov się myli, dokonywane przez niego uogólnienia nie są uprawnione.
Abstract
ŁUKASZ GRÜTZMACHER University of Warsaw
PROBLEMS OF SEMIOLOGICAL PERSPECTIVE THE CASE OF TZVETAN TODOROV’S “LA
CONQUÊTE DE L’AMÉRIQUE. LA QUESTION DE L’AUTRE” (“THE CONQUEST OF AMERICA. THE QUESTION OF THE OTHER”)
The article raises a reflection about the problems which are brought about when semiological approach
is applied to interpret complex historical processes. A good example of such semiological understanding of the phenomena, which earlier were researched by historiography and anthropology, is 1982
Tzvetan Todorov’s essay La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre (The Conquest of America.
The Question of the Other). The article thoroughly describes the origin of the book and critically analyses its first two parts. It also calls into question the validity and consistency of the generalisation it
presents and reveals that Todorov to a great extent rests on stereotypes, simplifications and incomplete
data, all of which he arranges in such a way to be able to prove his far-reaching hypotheses.
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ORYGINAŁY CZY IMITACJE? WOKÓŁ „NAJPRAWDZIWSZYCH” POLSKICH
HAIKU*
Mimesis1 i epifania
Trudno opisywać powstałe na Zachodzie wiersze bliskie okcydentalnemu prototypowi haiku2. Bardziej intrygujące – i wdzięczniejsze analitycznie – wydają się wiersze, które ocierają się jedynie o estetykę haiku, na wiele sposobów eksponują swą
nieprzystawalność do ascetycznej formuły miniatury orientalnej. Wśród polskich
tekstów silnie wyróżnia się jednak grupa utworów niezmiernie bliskich założeniom

*

Pierwsza wersja tekstu była przedmiotem dyskusji w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu
Badań Literackich PAN. Dyskutantom bardzo dziękuję za wszystkie uwagi.

1

Wychodzę od najprostszego rozumienia pojęcia, zgodnego z definicją mimesis, która stanowi także
punkt wyjścia studium Z. M i t o s e k Mimesis. Zjawisko i problem (Warszawa 1997, s. 17): „W najogólniejszej definicji mimesis to czynność lub zabieg, w wyniku którego jakiś przedmiot czy zachowanie zawiera w swojej materii pewne aspekty formy innego przedmiotu czy zachowania, istniejącego wcześniej i w innej materii”.
2
W badaniach nad polskimi haiku pogodzić chcę dwie, pozornie sprzeczne, perspektywy: prototypowe modelowanie gatunku oraz bardziej tradycyjne traktowanie gatunku jako pojęcia typologicznego. Zob. A. W i e r z b i c k a, Język, umysł, kultura. Wybór, oprac. J. B a r t m i ń s k i. Warszawa
1999, s. 27. – S. S a w i c k i, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?
W zb.: Polska genologia literacka. Red. nauk. D. O s t a s z e w s k a, R. C u d a k. Warszawa 2007,
s. 137–144. – B. W i t o s z, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej.
W zb.: jw., s. 244.
	Zachodni prototyp haiku daje się wypreparować z bardzo licznych pozaorientalnych wierszy
powstałych w XX w. w Europie i w obu Amerykach. Pewne wyznaczniki formy genologicznej w oczywisty sposób nie przystają do kulturowych i językowych realiów Okcydentu (operowanie kireji –
sylabą/słowem ucinającym; wymogi wersyfikacyjne naturalne w japońszczyźnie, niezakorzenione
w wersyfikacji literatur europejskich; rejestr słów kigo informujących o porach roku; zachowanie
typowo japońskich kategorii estetycznych i etycznych). Za cechy kluczowe, tworzące haikowy
prototyp w literaturze Zachodu, uznaję: zwięzłość (niekoniecznie ograniczoną schematem sylabicznym 5 + 7 + 5 i wymogiem trójwersowości); silną, często polisensoryczną sensualność obrazowania
(realizowaną zazwyczaj w prostych jukstapozycyjnych układach figura–tło); rezygnację z emocjonalnego „ekshibicjonizmu” podmiotu lirycznego; rejestrację drobnego wycinka rzeczywistości;
oszczędność stylistyczną (ale nie skrajną ascezę); swoisty humor (pogodne, tkliwe patrzenie na
świat, delikatną autoironię). Zob. też B. Ś n i e c i k o w s k a, Figure/Ground Sensory Segregation
in Japanese and non-Oriental Haiku. W zb.: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and
Rhetoric. Ed. A. K w i a t k o w s k a. Frankfurt am Main 2012.
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haiku, część z nich można by wręcz pomylić z przekładami japońskich 17-zgłoskowców. Mimo to – paradoksalnie – jest to grupa bardzo niejednolita. I  wcale
niełatwa w ocenie.
Ogląd tego rodzaju wierszy pod kątem ich przystawalności do prototypu gatunku byłby, w znacznej mierze, tautologią badawczą – grupę tę (cytuję tylko ułamek
owej spuścizny) wyróżniłam przecież poszukując w utworach konglomeratu prototypowych cech formy3. „Haiku” traktuję tu zatem przede wszystkim jako pewien
inwariantny zespół cech. Ich profilowanie – i natężenie – gra w przedstawianym
artykule jednak pierwszoplanową rolę. Proponuję czytelnikom serię porządkowanych
problemowo mikrolektur4 – niektóre prezentowane rozpoznania bywają nader subiektywne, stanowiąc wariant autorskiej próby odpowiedzi na pytanie o... piękno
i funkcję poezji współczesnej. Przywołuję bardzo liczne wiersze polskich twórców
(korzystając z wielkiej zwięzłości owej poezji), by jak najpełniej zilustrować omawianą problematykę. Celowo kreuję tym samym mini-antologię haiku rozsianych
dotąd na stronicach niskonakładowych tomików, efemerycznych pism czy wreszcie
– stronach WWW.
Piotr Michałowski, nb. także autor haiku, bardzo ostro ocenia nieustannie
przyrastającą (od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.) polską
„produkcję” literacką opatrywaną szyldem „haiku” i mieszczącą się w przykrojonych
do zachodnich realiów założeniach gatunku. Gros tekstów traktuje jako mało interesujące imitacje obcej formy:
Zazwyczaj są to próby niewysokiego lotu i trudno dostrzec w nich coś więcej niż tylko efekt chaotycznego pośpiechu w doganianiu przeoczonej mody; brak tu zarówno indywidualizmu, jak wysiłku
syntezy czy też dojrzałej propozycji polskiego modelu gatunku. [...]
[...] w imitacji chodzi o to, by wiersz został uznany za haiku, wpisując się w ten paradygmat możliwie bezkolizyjnie. Brak tu jakichkolwiek „postaci nieprzejrzystości stylu”, które występują w dużym
stężeniu u Grochowiaka [w tomie Haiku-images]; brak zarówno sygnałów apoteozy, jak i przeciwstawienia poetyki cytowanej poetyce realizowanej. Jest natomiast programowe sięganie do źródła abstrahujące od doświadczeń poprzedników. Tu forma nie stanowi problemu, ale tylko zadanie. Jest aktem
wiary, a nie tematem do dyskusji. Następuje też rezygnacja autora z tego, co „własne” [...]. „Haikuiści”
po prostu u p r a w i a j ą gatunek, nie dostrzegając konfliktu kultur i problemu obcości modelu poezji
orientalnej. Ich kompozycje są w pewnym sensie anonimowym powielaniem typowych motywów, upodobniając się do przekładów z japońskich mistrzów. Tak jak u początków gatunku, królują schemat i „szkoła”. [...]
[...]

3

4
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Uznaję, że haikowy prototyp kształtował się i utrwalał w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Część omawianych tu wierszy dowodzi właśnie tego procesu stawania
się haiku, który – w przypadku najciekawszych realizacji poetyckich – wiązał się także z eksplorowaniem wszelkich okołohaikowych peryferii.
Mikrolektury rozumiem – za A. D z i a d k i e m (Sztuka mikrolektury Rolanda Barthes’a. W zb.:
Miniatura i mikrologia literacka. Red. A. N a w a r e c k i. T. 1. Katowice 2000, s. 31), który z kolei
odwołuje się do pism Jeana Pierre’a Richarda – jako „lektury drobiazgowe, a jednocześnie lektury
rzeczy drobnych (nie chodzi bynajmniej o drobne utwory literackie, choć i takie mogą stać się jej
przedmiotem), z pozoru mało ważnych. [...] Mikrolektury zwracają uwagę na szczegół i opierają się
przede wszystkim na nim”. Zob. też A. N a w a r e c k i: Mikrologia, genologia, miniatura. W zb.: jw.;
Czarna mikrologia. „Anthropos?” 2005, nr 4/5. Na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstA0.htm (dostęp: 15 I 2015).
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Przyjęcie poetyki haiku jest [...] z a ł o ż e n i e m w y j ś c i o w y m, a gatunek – c e l e m, a nie środkiem i konsekwencją określonego typu wypowiedzi5.

Czy istotnie wiersze bliskie prototypowi gatunku zasługują wyłącznie na taką
kwalifikację? Zobaczmy rzecz na przykładach6:
Na pustym polu
dziewczyna czesze włosy
na cień swój patrząc
(L. Engelking)7
idę polami
ziemia pachnie po deszczu
kwitnie tarnina
(D. Piasek)8

Północny wiatr
przewraca morze
na brzegu
(F. Haber, H 120)
WIELKI MUR

na cóż Wielki Mur
w szczelinach głazów tętni
kiełkujące źdźbło
(W. Jaworski)9
Wiosna się budzi
Kwieciem okrywa sady
Skowronek śpiewa
(J. Tylus)10

Ostatni z przywołanych wierszy pod każdym „mierzalnym” względem dobrze
wywiązuje się z genologicznego zadania (obrazowanie, sensualność, konstrukcja
nie epatującego emocjami podmiotu, a nawet – układ wersyfikacyjny i informacje
5

P. M i c h a ł o w s k i, Haiku. W: Miniatura poetycka. Szczecin 1999, s. 106–108. Zob. też uwagi
T. L y n c h a (Intersecting Influences in American Haiku. W zb.: Modernity in East-West Literary
Criticism. New Readings. Ed. Y. H a k u t a n i. London 2001, s. 114) o przyczynach braku poważnego
krytycznego zainteresowania licznymi haiku amerykańskimi.
6
W innym miejscu P. M i c h a ł o w s k i (Haiku wobec epifanii nowoczesnej. W: Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej. Kraków 2008, s. 131) pisze (wciąż o haiku): „przedmiotem porównania muszą się stać raczej poetyckie idee niż ich rozbieżne realizacje, które częściej wykazują
rozdźwięk z założeniami, niż dowodzą artystycznego spełnienia. Analizy poszczególnych utworów
rzadko mogą służyć za uniwersalną egzemplifikację pewnych ekwiwalencji zestawianych poetyk,
wywiedzionych indukcyjnie z lektur dużego zbioru haiku i sprawdzających się dopiero na pewnym
poziomie uogólnienia”. Ja uznaję jednak, że w badaniach literaturoznawczych nie można abstrahować od analiz porównawczych właściwie wybranych (po to literaturoznawcze kompetencje)
konkretnych utworów.
L. E n g e l k i n g (Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem. W zb.: Droga na Wschód. Polskie
inspiracje orientalne. Materiały z forum dyskusyjnego. Red., wstęp D. K a l i n o w s k i. Słupsk 2000,
s. 129) zasadniczo zgadza się z diagnozą Michałowskiego postawioną „imitacjom”. Dodaje jednak:
„Nasuwa się [...] natychmiast pytanie o możliwość tworzenia na Zachodzie pierwszorzędnych artystycznie haiku w pełni zachowujących tożsamość gatunkową”. Engelking nie odpowiada na tak
postawione pytanie, nie kieruje także czytelników do własnych haiku. W tym szkicu można to
wszakże zrobić.
	Dalej do książki Michałowskiego odsyłam skrótem M. Ponadto stosuję w szkicu takie skróty: G =
J. G a w r o ń s k i, Haiku. Kraków 2004. – H = F. H a b e r, W ogrodzie słów. Warszawa 2001. –
N = R. N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej.
Kraków 2001. – T = E. T o m a s z e w s k a, Jeszcze dzień błyszczy / The Day Still Shining. Haiku.
Kraków 2005. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
7
L. E n g e l k i n g, I inne wiersze (utwory wybrane i nowe). Kraków 2000, s. 89.
8
Antologia polskiego haiku. Oprac. E. T o m a s z e w s k a. Warszawa 2001, s. 103.
9
W. J a w o r s k i, Kropla. Haiku. Wiersze nowe i dawne. Kraków 1998, s. 14.
10	J. T y l u s, Haiku. Kalisz 2004, s. 35.
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o porze roku). To jednak utwór najsłabszy artystycznie spośród zacytowanych:
banalny, powielający ograną topikę, niepotrzebnie archaizujący w sposobie wyrażania. Stereotypizacja obrazu i języka delikatnie podważa mimetyczność przedstawienia, ale nie oferuje odbiorcy nic w zamian. Czytelnik nie ma ochoty ani, de
facto, możliwości wniknięcia w tak opisywany świat.
Z kolei wiersz Wita Jaworskiego wydaje się najsilniej (choć „po chińsku”, nie
po japońsku) zorientalizowany: „Wielki Mur” automatycznie odsyła do kultury
Dalekiego Wschodu, znów delikatnie zawieszając mimetyzm opisu („Mur” jest najpewniej tylko symbolem pracy człowieka – gigantycznej, kiełznającej naturę). Kiełkujące źdźbło w szczelinach głazów w oczywisty, może aż nadto, sposób spełnia
warunki sensualnej klarowności haiku11 (ale nie wiadomo, czemu źdźbło – synekdochicznie – jest jedno, a szczelin wiele). Tekst operuje równocześnie kilkoma silnymi antynomiami wyrażonymi w przeciwstawieniu Wielkiego Muru i roślinki:
ogrom–drobina, materia nieożywiona – materia ożywiona, trwałość–nietrwałość,
kultura–natura. Cały wiersz wydaje się jednak mało wyrazisty artystycznie, wręcz
trywialny. „Tętniące źdźbło” to wprawdzie niezła metafora, blednąca wszakże na tle
jakby nazbyt oczywistego „Wielkiego Muru”. Wierszowi nie pomaga także mentorskie, retoryczne, archaizujące „na cóż”. Na cóż zatem cały dalekowschodni sztafaż,
jeśli przekazujemy truizm, operując literackimi liczmanami?
Wiersz Dariusza Piaska (nb. jednego z nielicznych polskich autorów, których
twórczość uwzględniono w monumentalnej antologii Haiku World12) faktycznie
wygląda na modelowe haiku: chwytające chwilę, skrajnie sensualne, nieprzegadane, nieprzefilozofowane. Tekst można by pomylić z przekładem nieznanego utworu
Matsuo Bashō czy Kobayashiego Issy. Paradoksalnie – takie właśnie wiersze przysparzają badaczowi najwięcej kłopotów. Jak stwierdzić, czy tekst istotnie „działa”
jak prawdziwe haiku? A  nawet jeśli tak, czy nie mamy do czynienia jedynie ze
sprawną podróbką wschodnich precjozów? Opis zostaje utrudniony przez świadomość. Problemy analityczne warto wszakże nazwać. Rzeczywiście, wiersz wkomponowuje się w haikowy „paradygmat [...] bezkolizyjnie” (M 106), ale nie nazywałabym
miniatury nieudaną imitacją japońskiej formy. Utwór Piaska może być „oknem” na
postrzeganą zmysłowo rzeczywistość, w prosty sposób otwierać na zwykłe, intensywne doznania. Rodzi się jednak wątpliwość, czy tak silny mimetyzm, którego nie
podkreślają – ani od którego nie odciągają – użyte słowa, jest dla zachodnich odbiorców wystarczającą zachętą do wejścia w tekstowy świat. Dla niektórych – zapewne tak (czego dowodem choćby wybór zachodnich haiku w licznych antologiach13); dla innych – trójwers może być za mało artystyczny, za mało „zrobiony”,
by stać się nośnikiem prawdziwego olśnienia.
11	Zob.

Ś n i e c i k o w s k a, op. cit.
Haiku World. An International Haiku Almanac. Ed. W. J. H i g g i n s o n. Tokyo – New York – London
1996, s. 69. Antologia zawiera przeszło 1000 utworów napisanych w 25 językach przez ponad 600
poetów (w Haiku World wydrukowano angielskie przekłady tekstów, którym towarzyszą wersje
oryginalne; najwięcej jest jednak haiku powstałych w języku angielskim). W antologii Higginsona
znajduje się także tekst R. Szybiaka oraz anglojęzyczny utwór L. Rozmus, poetki pochodzącej
z Polski, ale mieszkającej na stałe w USA i publikującej przede wszystkim po angielsku (o polskich
tekstach Rozmus piszę w dalszej części artykułu).
13	Zob. np. Haiku Moment. An Anthology of Contemporary North American Haiku. Ed. B. R o s s. Bo12
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Utwór Franciszka Habera to z kolei naszkicowany w sześciu zaledwie słowach
obraz zmagań wiatru i wody. „Przewracanie morza” jest jednocześnie namacalne,
metaforyczne i wieloznaczne. Nie sposób przewrócić tego, co bezforemne, morze
zdaje się zatem zyskiwać trwałą formę. Opis sugeruje walkę delikatnie postaciowanych żywiołów (obalanie przeciwnika), ale też obrazowo ukazuje proces rozbijania
się fal o brzeg, niejako przewracania ich na drugą stronę i oglądania od spodu.
Surową klarowność przedstawienia podkreślają homofonizujące utwór aliteracje
(„p”, „š”, „ž”). Zwięzły, „chłodny” tekst (nieprzypadkowe konotacje frazy „Północny
wiatr”) zatrzymuje czytelnika. W swojej – nieudawanej, choć jednocześnie dość
wyrafinowanej – prostocie kryje metaforyczno-leksykalny „zaczep”: frapuje nie
tylko samo mimetyczne odwzorowanie chwili, lecz także językowe jej utrwalenie.
Olśnienie jest niejako podwójne, czy może – dwustopniowe. Sposób wysłowienia
staje się dla odbiorcy katalizatorem doznania.
I wreszcie – haiku Leszka Engelkinga. Trudno prześliznąć się nad tekstem –
miniatura przykuwa uwagę, każe ponawiać lekturę. Uderza obcość, dziwność
wiersza, choć przecież żaden z wykorzystanych motywów nie pochodzi z odległego
kulturowo czy geograficznie uniwersum, forma zaś – mimo że ortodoksyjnie powtarza orientalne reguły – nie wytrąca polskiego czytelnika z wersyfikacyjnych przyzwyczajeń. Bardzo silne jest jednak odczucie dziwnej samotności, obejmującej
całokształt przedstawienia, dotykającej zarówno opisywanej osoby, jak i pejzażu14.
Niezwykłość potęguje nietypowa składnia (imiesłów na końcu wypowiedzenia, tekst
jakby urwany w pół oddechu). I wreszcie – sama oniryczność ukazywanego świata.
Puste pole i samotna dziewczyna czesząca włosy. Słychać wyraźne echo symbolizmu.
A przecież wiersz nie ma w sobie nic z symbolistycznej dekoracyjności15, nie mota
nastroju w długich, „pieszczących” ucho frazach. Nie jest jednak całkowicie ascetyczny stylistycznie. Uderza różnica instrumentacyjna między pierwszym wersem
a dwiema linijkami dopełniającymi przedstawienie (operująca wyrazistą aliteracją
inicjalną fraza „puste pole” i odmienne fonostylistycznie, nasycone spółgłoskami
szczelinowymi i zwarto-szczelinowymi wersy: „dziewczyna czesze włosy / na cień
swój patrząc”).
Poetyka miniatury, z jednej strony, bliska jest haikowych receptur, wydaje się
modelowym wręcz przykładem poetyckiego wcielenia sabi (opuszczenie, osamotnienie, dystans emocjonalny, akceptacja nieuniknionego) czy yūgen (ukryte, ulotne, tajemnicze piękno)16. Z drugiej jednak strony, autor nie waha się przed zupełnie ahaikowym wyabstrahowaniem sytuacji z życia. Haiku to wiersze ciążące ku
mimetyzmowi – wbrew pewnej nieoczywistości jukstapozycyjnych ujęć. Utwór
Engelkinga delikatnie osuwa się w surową surrealizującą oniryczność (stworzony
ston 1993. – Haiku World. – The Haiku Anthology. Haiku and Senryu in English. Ed. C. v a n d e n
H e u v e l. Wyd. 3. New York 2000.
14	O szczególnej, sensualnej nastrojowości haiku zob. M. U e d a, Zeami, Bashō, Yeats, Pound. A Study
in Japanese and English Poetics. The Hague 1965, s. 57.
15
Przed oczyma stają secesyjne winiety „Chimery” – np. kobiety z długimi, rozpuszczonymi włosami
na tle pejzażu w grafikach E. Okunia. Tam jednak szło przede wszystkim o nastrojową dekoracyjność.
16	Zob. np. B. K u b i a k H o - C h i, Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009,
s. 59–63, 84, 296–297. Analizy innych haiku Engelkinga – zob. M 138–139.
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klimat zdaje się ewokować metafizyczne krajobrazy znane zachodnim odbiorcom
np. z malarstwa Giorgia de Chirico – mimo że ikonografia odsyła raczej do płócien
i grafik symbolistów). Klasyczne 17-zgłoskowce koncentrują się na „wypreparowanym” ze świata fragmencie, stoi jednak za nim – czy też obok niego – konglomerat
zjawisk codzienności, spośród których wyłuskano realistyczną mikroscenkę.
W wierszu Engelkinga natomiast sytuacja jest nieklarowna, zaskakująca, tajemnicza, obca powszednim doświadczeniom. Domysłów i niepewności trochę za wiele jak na klasyczne haiku japońskie. Jak na dobre polskie haiku – w sam raz.
Przypomnieć chcę tutaj szkic Beaty Szymańskiej dotyczący powinowactw haiku i liryki młodopolskiej17. Za badaczką podkreślić warto wagę kreacji atmosfery
w haiku oraz poezji symbolistycznej i wyrosłej z inspiracji symbolizmem18. Nie jest
to, oczywiście, kreacja tożsama, punkty wspólne wszakże są wyraźne. Jak pokazuje utwór Engelkinga, wykorzystanie w jednej miniaturze zapożyczeń dalekowschodnich i nastrojowych motywów symbolistycznych nie prowokuje zgrzytów estetycznych – przeciwnie, wieść może do intrygujących odkryć literackich na gruncie
poezji Zachodu. Pod warunkiem naturalnie, że nie mamy do czynienia z nawiązaniami epigońskimi19. Trudno wciskać się w ciasny orientalizujący gorset i równocześnie mówić własnym, pełnym głosem. Nie jest to jednak, jak widać, niemożliwe.
Zestawienie pięciu tekstów uświadamia nam różnorodność wierszy bliskich
prototypowi gatunku. Pokazuje też ono sprawę w gruncie rzeczy dość oczywistą: że
wyznaczniki dobrego haiku (tak jak dobrego tekstu literackiego w ogóle) są właściwie niemierzalne. Dotyczy to, rzecz jasna, również starych liryków japońskich. Przed
utworami pisanymi tysiące kilometrów od ojczyzny haiku (i jej kultury) stawia się
jednak nieco inne wymagania, mają przecież zaistnieć w odmiennym, ale nie mniej
bogatym, uniwersum kulturowym kilka stuleci po ukonstytuowaniu się reguł
Bashōwskiej szkoły poezji. Wiersze skrajnie wyciszone stylistycznie, unikające
dosadniejszej prezentacji podmiotu mogą okazać się nużące, nazbyt „pokorne”
wobec (znanego tylko z tłumaczeń) obcego wzorca. To wydaje się tym wyrazistsze,
jeśli uświadomić sobie, że przekłady nie są w stanie przedstawić wszystkich wewnętrznych napięć japońskich miniatur20. Klasyczne haiku nie okazują się wcale
tak nieskomplikowane i transparentne, jak się powszechnie mniema – dość przypomnieć figury stylistyczne pojawiające się u mistrzów gatunku: tatoe (porównania
lub aluzje), honkadori (cytaty, aluzje intertekstualne), mugon (przemilczenia), kakekotoba (słowa wieloznaczne lub homonimy), engo („różnorodne słowa lub morfemy, kojarzące się ze sobą podobną treścią w głębszych warstwach znaczeniowych”),

17

B. S z y m a ń s k a, Haiku i Młoda Polska. W: Kultury i porównania. Kraków 2003, s. 127–160.
Ibidem, s. 127. Rozważania Szymańskiej dotyczą ewentualnych paralel między klasycznymi haiku
a symbolizmem, nie zaś – między symbolizmem a tzw. new haiku (na ten temat zob. np. Modern
Japanese Haiku. An Anthology. Compiled, transl. and with an introd. by M. U e d a. Toronto–Buffalo 1976, s. 10).
19
W nastrojowych haiku końca XX w. znaleźć można np. „woal mgieł sennych” (M. M y s z k i e w i c z
á„Haiku” 1995, nr 1, s. 23ñ) czy „otoczone puchową mgłą kwiaty kamelii” (Z. C z m e r ájw., nr 2,
s. 12ñ).
20	Zob. B. Ś n i e c i k o w s k a, Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń
haiku. „Rocznik Komparatystyczny” 2010, nr 1.
18
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makurakotoba („słowa-atrybuty, nadające następującym po nich wyrażeniom
szczególną wartość semantyczną”)21. W pewnej mierze zgodzić się zatem wypada
z diagnozą Michałowskiego. Nie można jednak na diagnozie tej poprzestać.
W opisach haiku istotna bywa kategoria epifanii. W moich badaniach odwołuję się przede wszystkim do epifanii w jej modernistycznym, nie zaś tradycyjnym,
wcieleniu. Analizy wymuszają wszakże konfrontację ze starymi japońskimi tekstami – to ich (mniej lub bardziej dogłębna) znajomość wyzwoliła „pospolite ruszenie”
haikuistów. Jak zatem godzić modernistyczną epifanię z odwołaniami do poezji tak
odległej w czasie i przestrzeni?
Przy bliższym oglądzie poetyka klasycznych haiku okazuje się zaskakująco
zbieżna z pewnymi imperatywami nowoczesności (nie bez przyczyny to właśnie
modernizm sprowadził gatunek z geograficznych i kulturowych antypodów)22. Na
macierzystym gruncie starano się także dodatkowo formę tę unowocześniać. Przez
Japonię przetoczyła się wielka, zupełnie u nas nie dostrzeżona, metaliteracka i poetycka dyskusja nad założeniami gatunku, zainicjowana w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku przez odnowiciela formy, Masaokę Shikiego. Co więcej, również na
Zachodzie (we Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych,
Ameryce Łacińskiej) intensywnie eksperymentowano z haiku już w pierwszych
dekadach XX wieku23.
Nie sposób mimo to oczekiwać, że polscy poeci pisać będą wyłącznie na podstawie starych receptur (na rodzimym gruncie uznanych przez wielu za przestarzałe). Trudno także oczekiwać ogromnej odkrywczości w powtarzaniu dawnych
wzorców, nawet jeśli są to powtórzenia niezłe czy wręcz bardzo dobre. Autorzy
świadomi własnego warsztatu i poetyk swoich czasów nie mogą poprzestawać na
tworzeniu „klonów” starych wschodnich wierszy (czy raczej – „klonów” ich przekładów)24. To tym bardziej oczywiste, jeśli zdać sobie sprawę z modernistycznych zmian

21

Podaję za: A. Ż u ł a w s k a - U m e d a: Okolice poetyki Matsuo Bashō. W zb.: Haiku. Wstęp, przekł.
A. Ż u ł a w s k a - U m e d a. Bielsko-Biała 2006, s. 231; Poetyka szkoły Matsuo Bashō (lata 1684–
1694). Warszawa 2007, s. 25. Część z wymienionych przeze mnie środków, naturalnie, z biegiem
lat uległa konwencjonalizacji, poetyka haiku w Japonii przechodziła jednak (i nadal przechodzi)
liczne odświeżenia.
22	Zagadnienia modernizmu i awangardyzmu haiku są ostatnio bardzo intensywnie eksplorowane
w pracach anglojęzycznych. Zob. np. L y n c h, op. cit. – J. W. H o k e n s o n, Haiku as a Western
Genre. Fellow-Traveler of Modernism. W zb.: Modernism. Ed. A. E y s t e i n s s o n, V. L i s k a. T. 2.
Amsterdam–Philadelphia 2007. – Y. H a k u t a n i, Haiku and Modernist Poetics. New York 2009.
– J. J o h n s o n, Haiku Poetics in Twentieth-Century Avant-Garde Poetry. Lanham 2011. Zob. też
K. S a t ō, Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (Japońskie haiku i ruch haiku na Zachodzie).
„Literatura na Świecie” 1991, nr 1. – M i c h a ł o w s k i, Haiku wobec epifanii nowoczesnej.
23	Zob. np. H o k e n s o n, op. cit. – J o h n s o n, op. cit. – B. Ś n i e c i k o w s k a, Polskie haiku intertekstualne. W zb.: Adaptacje. 1. Język, literatura, sztuka. Red. W. H a j d u k - G a w r o n, A. M ad e j a. Katowice 2013.
24	Omawiając polskie haiku (jako poezję nowoczesną) M i c h a ł o w s k i (M 133) odwołuje się do
starych, spetryfikowanych wzorców stylistycznych: skodyfikowanego „zestawu motywów »wyjściowych«”, „stałych motywów przyrody”, „stałych epitetów przypisanych określonym klasom słów”,
„dość sztywnych reguł frazeologii, kanonu w postaci słownika czy też katalogu topicznego [...]”. Ja
proponuję szerszy – i uwspółcześniony – układ odniesienia.

I-8.indd 145

2015-06-10 11:47:57

146

Rozprawy i Artykuły

w myśleniu o haiku w samej Japonii. Już Shiki twierdził (celowo zapewne wywołując ostrą dyskusję prowokującymi sądami):
dzieła Bashō są pozbawione tego, co kluczowe dla poezji nowoczesnej: złożoności, namiętności pełnej
dynamizmu, rozbuchanej wyobraźni. Poszukiwanie modelu w twórczości Bashō [...] byłoby powrotem
do ideału premodernistycznego, zgodą na regres w poezji25.

W Polsce wzorce Bashō, Issy, Yosy Busona są silne i stosunkowo dobrze rozpoznane (inaczej niż np. rozwiązania poetyckie Shikiego czy Takahamy Kyoshiego).
Silne wzorce nie wykluczają jednak eksperymentatorstwa. Nie zamykają też dróg
modernizowania formy.
Powróćmy do problemu nowoczesnej epifanii. Ryszard Nycz pisze:
Modernistyczny dyskurs epifaniczny wyróżnia przede wszystkim szczególny stosunek do szeroko
pojętego a specyficznego „przedmiotu”. [...] Pisarz rezygnuje [...] z wykorzystywania swych uprawnień
do eksponowania własnej subiektywności, bogactwa wyobraźni czy siły artystycznej inwencyjności –
i o d d a j e p i e r w s z e ń s t w o „p r z e d m i o t o w i” [...], m o ż l i w o ś c i s w e j s z t u k i z a ś w ykorzystuje do maksymalnie wiernego i skrupulatnego jego uchwycenia czy
u j a w n i e n i a. [...]
W obrębie epifanicznego tekstu [...] stają się one [tj. wypowiedzi epifaniczne] jedynie powierzchniowymi, empirycznymi symptomami, wykładnikami czy manifestacjami a) nieznanych i niepoznawalnych
dotąd aspektów rzeczywistości, to znaczy takich, które ani nie wchodziły w skład wspólnie podzielanego doświadczenia, ani nie były dostępne (poznawalne) w inny sposób. W konsekwencji, b) n i e s ą t o
o b i e k t y c z y a s p e k t y r z e c z y w i s t o ś c i, k t ó r e b y m o ż n a u z n a ć z a d a j ą c e s i ę
z i d e n t y f i k o w a ć i o k r e ś l i ć n i e z a l e ż n i e o d i c h j ę z y k o w o - a r t y s t y c z n e j a r t y k ul a c j i. To zaś może oznaczać, że c) c e c h y p r z e d m i o t u – j e ś l i n i e s a m o j e g o i s t n i e n i e
– s ą (c z y m o g ą b y ć) w s p ó ł z a l e ż n e o d m e d i u m, w k t ó r y m s i ę „u c i e l e ś n i a j ą”. [N 8;
podkreśl. B. Ś.]26
Poetyką epifanii nazywam wyprowadzony ze świadectw nowoczesnej literatury zespół przeświadczeń
na temat specjalnego statusu i funkcji poetyckiego języka oraz reguł konstruowania artystycznej wypowiedzi, której ośrodkiem są właśnie owe „epifanie”, czyli zapisy – lub miejsca wystąpienia – intensywnych, nieciągłych, momentalnych ś l a d ó w o b e c n o ś c i niezwykłej wartości powszedniego istnienia
rzeczy indywidualnych. [N 89–90]27
w odróżnieniu od teorii mimetycznej dzieło nie może być traktowane jako
t r a d y c y j n i e p o j ę t a r e p r e z e n t a c j a n i e z a l e ż n i e i s t n i e j ą c e g o p r z e d m i o t u (skoro
uzyskuje on swą określoność w procesie artystycznej artykulacji), lecz jako n i e p o w t a r z a l n a m an i f e s t a c j a s ł o w n a j e g o p o s t a c i. [N 41; podkreśl. B. Ś.]
Pisarstwo tego rewelatorskiego [tj. epifanicznego] nurtu, jak najogólniej można by je określić,
przybierało, oczywiście, w historii rozmaite odmiany: poezji natchnionej, wzniosłej, cudownej, bezpo-

25

Modern Japanese Haiku, s. 6. Shiki zdecydowanie wyżej cenił bardziej wszechstronnego Busona
(s. 6–7).
26	Zob. też T. B i l c z e w s k i, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze
wobec translatologii. Kraków 2010, s. 345 n.
27	Zob. też N 90: „Nowoczesny »dyskurs epifanijny« ma, oczywiście, swoją rozległą i wielowątkową
historię i prehistorię. Prehistorią są przede wszystkim tradycje religijno-mistycznych teofanii oraz
literackich objawień porządku transcendentnego w empirycznym, a wiecznego w czasowym; historią – niemimetyczne i nieekspresywne (w tradycyjnym znaczeniu) artykulacje wartości istnienia
zwykłej rzeczywistości, które w polskiej tradycji odnaleźć można w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku”.
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średniej wizji, retoryki ekstazy – mniej czy bardziej bezpośrednio odwołujące się do owej tradycji estetyczno-poetologicznej. W l i t e r a t u r z e n o w o c z e s n e j i c h f u n k c j ę p r z e j ę ł y p r z e d e
w s z y s t k i m o p i s y s z c z e g ó l n e g o r o d z a j u m o m e n t a l n e g o d o ś w i a d c z e n i a, w k t ór y m t o, c o p o w s z e d n i e, b a n a l n e, t a n d e t n e, „b e z z n a c z e n i a”, n a b i e r a ł o n a g l e
n i e z w y k ł e j d o n i o s ł o ś c i, o b j a w i a j ą c n a t u r ę t e g o, c o j e s t. T e n r o d z a j d o ś w i a dc z e n i a s p l a t a ć s i ę m u s i a ł ś c i ś l e z e s p e c j a l n ą t e c h n i k ą p r e z e n t a c j i, g d y ż
j e g o „n a d z n a c z e n i e” m a n i f e s t o w a ć s i ę m o g ł o d o p i e r o w f o r m i e s ł o w n e j. Z punktu widzenia poetyki oznaczało to wykształcenie się określonej zasady konstrukcyjnej, której ośrodkiem
bywały: „chwile” wyłączone ze zwykłego przepływu czasu, „rozbłyski”, nagle ukazujące się „obrazy” itp.
– od początku XX w. coraz częściej zwane epifaniami (od czasu, gdy Joyce wydobył to pojęcie z teologicznego kontekstu, wykorzystując je do określenia świeckiego doświadczenia i estetyczno-literackiego
zjawiska). [N 43; podkreśl. B. Ś.]

Mówiąc najprościej – w dobrych, prawdziwie „chwytających” i przekazujących
epifanijne doznanie tekstach literackich „rzeczywistość pokazywana [...] nie jest
czymś bezpośrednio danym, lecz raczej: zarazem tworzonym i odkrywanym w procesie tropologicznej reprezentacji” (N 12), a „świat przedstawiony jest zarazem
uprzednim i wykreowanym, sytuując się po obu stronach barykady poznania”
(M 132). Zauważmy, że taki opis świetnie przystaje np. do analizowanych wierszy
Engelkinga i Habera.
Badacze analizujący polskie haiku przykładali już do niego kategorię epifanii.
O „małych epifaniach” haiku wypowiadała się w 1994 roku Aleksandra Olędzka-Frybesowa, nie rozwijając wszakże problemu haikowej epifaniczności28. W roku 2008 Piotr Michałowski szeroko (i meandrycznie) rozprawiał o „haiku wobec
epifanii nowoczesnej”, w znacznej mierze odmawiając jej (nowoczesnej epifanii)
interesującym mnie tutaj miniaturom, określanym w jego trójpodziale haiku jako
„imitacje”, „naśladownictwa”29. Nie przyjmuję proponowanego przez badacza podziału na haiku typu „przybosiowskiego” („metaforycznego” – tu Michałowski wpisuje twórczość Harasymowicza) i „leśmianowskiego” („metonimicznego” – casus
Engelkinga), z których tylko te drugie okazać się mogą nowoczesne i nowocześnie
epifanijne (M 136–144). Nie wiadomo nb. jak dalece uniwersalny to podział (czy
odnosić go tylko do kategorii imitacji?). Samo rozróżnienie opiera się również
na dość powierzchownych kwalifikacjach – m.in. w perspektywie twórczości poetów,
do których nazwisk odwołuje się badacz w proponowanych nazwach typów wierszy.
Twierdzę, że najbardziej frapujące, najlepsze, najciekawsze z polskich „prawdziwych” haiku (także wiersze Harasymowicza) uznać można za manifestacje mo-

28	A.

O l ę d z k a - F r y b e s o w a, Przeciw czemu protestują haiku. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 114.
Jeden z poetów haiku, W. F r ą c k i e w i c z, wskazywał na łamach pisma „Haiku” (1995, nr 2,
s. 13):
„dwa najważniejsze kryteria wartości tego, co robimy (w haiku):
1) olśnienie, zadziwienie światem (jeśli nie oświecenie) u autora jako źródło twórczości,
2) olśnienie, zadziwienie utworem-światem u czytającego.
	Obydwa kryteria są subiektywne”.
29	O trójpodziale na „imitacje – naśladownictwa masowe”, „inspiracje i zbliżenia” oraz teksty będące
świadectwem „synkretyzmu kultur i dialogu tradycji” zob. M 143–144. Badacz jednak nie wyklucza,
że istnieją pewne wyjątki. Pisze on o „dwóch biegunowych tendencjach” w naśladownictwach haiku:
przednowoczesnym mimetyzmie (przypadek Harasymowicza) oraz, mimo wszystko, modernistycznej epifanii (przypadek Engelkinga) (M 144).
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dernistycznej epifanii30. Teksty te eksplorują przestrzenie metaforyzacji31, konceptyzmu, intertekstualności32, wreszcie – kluczowej tu – sensualności. To również
haiku korzystające z „przywilejów naturalizacji”33 – na różne sposoby czerpią one
z kultury nowej ojczyzny.
Na twórców pragnących pisać haiku możliwie bliskie japońskim pierwowzorom
zastawiono kilka dobrze zamaskowanych pułapek. Chcę przyjrzeć się dokładnie
tej, którą – mimo jej niepozorności – traktuję jako najgroźniejszą: pułapce trywialności. Nowoczesna epifanijność chroni przed banałem. Tyle tylko, że na epifanię
modernistyczną – ani w ogóle na żadną – nie ma gotowych przepisów. Warto rzecz
obejrzeć dokładniej.
Makoto Ueda słusznie zwraca uwagę na charakterystyczny dla gatunku obiektywizm opisu: poeta nie komentuje doświadczeń, nie analizuje emocji, czytelnik ma
sam wniknąć w naszkicowaną scenę34. Ascetyczność haiku bywa jednak dla dzisiejszych odbiorców nieprzekraczalną barierą percepcyjną – najprostszy, „nieuartystyczniony”, szkicowy „zanot” wycinka rzeczywistości może nie stanowić wystarczającej zachęty do mentalnego i sensorycznego odtworzenia „high moments”35
haijina (poety haiku). Aby zachodni czytelnik (w szczególności – czytelnik wyrobiony) zapragnął przejść przez doświadczenie, które stanowiło praprzyczynę europejskich czy amerykańskich haiku, trzeba go do tego dodatkowo zmotywować. Jak
wspomniałam, inną miarę przykładamy do haiku klasycznych, pre-tekstów polskich
haiku, a inną do oryginalnych wierszy powstających na Zachodzie36. Te ostatnie,
jeśli wyłącznie powielają poetykę zrekonstruowaną na podstawie nieuchronnie
niedoskonałych przekładów, mogą okazać się nużące i dość jałowe. Istotnie, „haiku
jest zagrożone nadmierną czystością. Pozbawione piękna, intelektualizmu i emocji,
z łatwością może popaść w trywializm”37. Wspominał o tym zresztą już sam Bashō38:

30	Kategorię

epifanijności traktuję – podobnie jak Nycz czy Michałowski – niejako użytkowo, co obniżać może rangę tej pierwotnie rewelatorsko-sakralnej kwalifikacji. Prawdopodobnie nie każdy
świeży, dobry wiersz „chwytający” szczególne doświadczenie sensualne zasługuje na tak wysoką
„notę” (zastrzeżenie to odnoszę również do haiku klasycznych). Nie zamierzam jednak tworzyć
żadnej typologii epifanijności (nie różnicuję także epifanii i iluminacji), tak czyni P. M i c h a ł o ws k i w pracy z 1999 roku Funkcje miniatur (w: Miniatura poetycka, s. 177–178). W dalszych rozważaniach nadal będę posługiwać się kategorią epifanii, ale postaram się terminu tego nie nadużywać.
31	Na ten temat zob. B. Ś n i e c i k o w s k a, Mimetyzm sensualny haiku. Na stronie: www.sensualnosc.
ibl.waw.pl (dostęp: 15 I 2015).
32	Zob. Ś n i e c i k o w s k a, Polskie haiku intertekstualne.
33
J o h n s o n, op. cit., s. 130. O możliwościach tworzenia świeżych, intrygujących haiku w zgodzie
z tradycją „nowej ojczyzny” (a także – idących w podobnych kierunkach co współczesne haiku
japońskie) zob. L y n c h, op. cit., s. 114 n.
34
U e d a, op. cit., s. 40–45.
35
H. G. H e n d e r s o n, An Introduction to Haiku: an Anthology of Poems and Poets from Bashō to
Shiki. New York 1958, s. 2.
36	Zob. A. Ś w i e ś c i a k, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego. Kraków 2004, s. 165.
37	N. D z i e r ż a w s k a, Synestezja w poezji Matsuo Bashō. Warszawa 2008. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. M. Melanowicza w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mpis, s. 13. Zob. też Kodansha Encyclopedia of Japan. T. 3. Tokyo 1983,
s. 81.
38	Refleksje mistrza odnoszą się przede wszystkim do tworzenia dziennika, jednakże specyfika dzien-
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„Deszcz padał dzisiaj, rozjaśniło się po południu, gdzieś rośnie sosna, a tam znów jakaś rzeka
płynie” – to każdy potrafi powiedzieć. Ale niechaj nie zabiera się do pisania ktoś, czyje pióro nie posiadło świeżości i mistrzostwa owych chińskich poetów – Su Shi i Huan Ting Jian. Przeciwnie – niech
duszą swoją głęboko wniknie w pejzaż, a tęsknotę i samotność, jakie będzie cierpiał sypiając po górskich
schroniskach i przydrożnych karczmach zamieni w ziarno, z którego wyrośnie potem ciekawa opowieść.
Niech jego myśli wypełni świadomość, że stanowi jedno z Naturą, a zeszyty – zapis kolejnych przystanków, o których później zapomina się tak łatwo. Więcej jeszcze – niech pisząc nie boi się bredzić niby
w upojeniu i posiądzie logikę gadającego przez sen, niech mimo uszu puszcza, co mówią ludzie rozsądni39.

Tymczasem w pułapkę trywialności wpadają zarówno poeci „minorum gentium”,
skupieni przede wszystkim na tworzeniu orientalizujących miniatur, jak i uznani,
wszechstronni autorzy. „Deszcz padał dzisiaj, rozjaśniło się po południu [...]” – ironizuje Bashō. Polscy poeci zaś całkiem serio piszą:
tunel za nami
znowu mogę przez okno
oglądać księżyc
(L. Engelking)40

Piórko gołębia spada na kroplę rosy,
robi się mokre.
Kropla rosy ginie.
(W. Ulicka)41

Płaszcz zmókł
i buty też
Przeszedł mnie dreszcz
(K. Kmiecik)42

Ścieżka konwalii
do źródełka prowadzi
śpiew zięby w dali
(M. Białas)43

słońca nie widać
tylko chmury dziś szare
są nad głowami
(A. Surma)44

listopad
kałuże pełne
suchych liści
(M. Kowal)45

kopię ogródek
wróbel przygląda mi się
z zaciekawieniem
(D. Szwarc)46

w marcowym słońcu
pąki zwinięte jeszcze
uśpione życie
(E. Tomaszewska, T 9)

synogarlica
na kwitnącej czereśni
schronienie w deszczu
(E. Tomaszewska, T 21)

Wiersz – prościutka migawka z codzienności47 – staje się niemal anonimowy,
poetyka poszczególnych autorów jest właściwie nierozpoznawalna. Trzeba by jednak
zapytać, jak dalece rozróżnialna jest poetyka autorów klasycznych haiku. Nawet
wyrobiony czytelnik może mieć kłopot ze stwierdzeniem, czy to wiersz Bashō, Issy
czy Shikiego48. Rzecz komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku utworów uczniów
ników Bashō (haibun, łączących poezję haiku z prozatorskim zapisem podróży i rozmyślań towarzyszących podróżowaniu) pozwala na powiązanie tej uwagi z haiku.
39
M. B a s h ō, Z podróżnej sakwy, z dodaniem „Dziennika podróży do Sarashina”. Przekł., wstęp.
A. Ż u ł a w s k a - U m e d a. Warszawa 1994, s. 14–15.
40
L. E n g e l k i n g, Haiku własne i cudze. Kraków 1990, s. 20.
41
„Haiku” 1995, nr 1, s. 3.
42
Ibidem, 1994, nr 1, s. 24.
43
Ibidem, 1995, nr 2, s. 12.
44
Ibidem, s. 12.
45	Na stronie: http://antologia.haiku.pl/node?page=3 (dostęp: 7 II 2011).
46
„Haiku” 1995, nr 4, s. 11.
47
Niekiedy dochodzi do rozwiązań kuriozalnych, właściwie – fascynujących banalizmem, jak w utworze G. S t a ń c z y k a (w: W pejzażu. Haiku, rysunki. Łódź 1995, s. 11):
W pustej szafie
	Nagi wieszak
	Czeka na spodnie
48	Już
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ze szkoły Bashō czy spadkobierców późniejszych mistrzów49. Nie należy także,
naturalnie, oczekiwać, że nagle objawi się w Polsce wiele talentów na miarę najwybitniejszych japońskich haijinów i że wszyscy oni zapragną pisać akurat haiku –
formę wymagającą wielkiej dyscypliny, w której z trudem tylko odcisnąć można
własną autorską sygnaturę. Gros polskiej haikowej twórczości to zatem „produkcja”
mało wyrazista artystycznie, choć zapewne – jak chciał Bashō – płynąca z serca
i doświadczenia.
Trywialność ma jeszcze (co najmniej) jedno oblicze. Do jego objawienia przyczyniają się zresztą badacze powielający stereotypy. Myślę o silnej, zbanalizowanej
antytetyczności kompozycji – znów najczęstszej w wierszach poetów mniej znanych,
skupiających się głównie na pisaniu haiku – nieobcej wszakże też cenionym,
wszechstronnym autorom:
Krzak bzu pod płotem
kołysze kiście kwiatów
płot się rozpada
(J. Stańczakowa)50

W czarnej, zatrutej
Wiśle – białe łabędzie.
Tu przywiódł je los.
(R. Krynicki)51

opuszczony fort
zardzewiała armata
tonie w jaśminach
(R. Leniar)53

kwiat na gnojówce
niespodziewanie zakwitł
w jesienny dzień
(Z. Mysłowiecki)54

kwitnący dąb
naderwana klepsydra
łopocze na wietrze
(R. Zabratyński)52
JAŚMIN

patrzę na koronę jaśminu
widzę czarną mszycę
pod dziewiczą bielą.
(E. Borkowska)55

Proste, narzucające się kontrasty odstręczają odbiorcę, zniechęcają do partycypacji w mikrowydarzeniu, trywializują sensy.
Przywołane w tej cząstce szkicu teksty zapewne odzwierciedlać winny niezwykłe, może nawet epifanijne doświadczenia. Nie czynią tego wszakże na sposób
modernistyczny. Epifanijność w niemodernistycznym (czy premodernistycznym)
sensie (N 89–90) także nie ma szans się tu objawić – przekaz jest nazbyt skąpy
i ascetyczny (często bardziej nawet niż w przypadku haiku klasycznych), by istotnie
dowodzić cudowności świata stojącego za wierszem.
Niełatwo jednak wypośrodkować między estetyczną surowością a silnym „uartystycznieniem” („usztucznieniem”) wiersza. Podany sauté wycinek zwyczajnego
świata bywa dla czytelnika mało kuszący. Silnie przetworzony – wykracza poza
haikową estetykę. Symptomatyczne jest zestawienie dwóch nocnych obrazów roślin
na tle księżyca:
nia haiku stworzonych przez mistrzów gatunku; stwierdzał także, że japońskim czytelnikom-niefachowcom trudno odróżnić klasyczne haiku od wierszy mało znanych współczesnych amatorów.
Zob. Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture. Ed. S. B u c k l e y. London – New York 2002,
s. 180.
49	Zob. np. Kodansha Encyclopedia of Japan, s. 79.
50	J. S t a ń c z a k o w a, Wiosna. W zb.: Antologia polskiego haiku, s. 90.
51	R. K r y n i c k i, Haiku z minionej zimy. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4, s. 41. Przedruk w:
R. K r y n i c k i, Haiku. Haiku mistrzów. Kraków 2014, s. 39.
52	Na stronie: http://antologia.haiku.pl/node?page=18 (dostęp: 7 II 2011).
53	Na stronie: http://antologia.haiku.pl/node?page=5 (dostęp: 7 II 2011).
54
„Haiku” 1995, nr 2, s. 10.
55
Ibidem, nr 3, s. 11.
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Na półmisku księżyca
drzewo układa do snu
czarne liście
(J. Harasymowicz)57

Japońskiemu haijinowi wystarcza prosty opis zjawiska pozornie zaburzającego
stały porządek rzeczy. Czytelnik, oczywiście, szybko wychwytuje istotę domniemanego zaburzenia, zatrzymuje się jednak nad klarownym, niby-graficznym przedstawieniem. Polski poeta na zbliżonym obrazie buduje bogatą konstrukcję metaforyczną, obawiając się, być może, że sama prezentacja liści na tle księżyca nie
udźwignie wiersza. Mamy zatem – niespójną z całokształtem tekstowej semantyki
i nastrojowości – metaforę półmiska księżyca, na którym personalizowane drzewo
układa do snu liście (swoje dzieci?). W tym kontekście epitet „czarne” przestaje być
po prostu nazwą koloru, relewantne stają się jego konteksty symboliczne.
Podobny proces daje się zaobserwować w wierszu Jerzego Harasymowicza Botaniczny Jesień VI. Pierwsze trzy wersy mogłyby stanowić „pełne” haiku – dwuwersowe „dopowiedzenie” (wyrównanie do formy tanka?) zakłóca obraz sensualny
(instrument nie przystający do całokształtu obrazowania zmysłowego) i wprowadza
wytrącający z kontemplatywności kontekst symboliczny (perły):
Sam siedzę na ławce
deszcz po parasolu
dudni
taka moja duda
z pereł58

Bardzo proste (niemal pozbawione stylistycznych ozdobników) przedstawienia
tekstowe mogą jednak zadziwiać świeżością czy nawet udźwignąć ładunek epifanijności – pod warunkiem, że są istotnie przejmujące, pełne czułości dla swych
bohaterów, intrygujące, niepokojące, niezbanalizowane:
po fajerwerkach
odciski małych dłoni
na szybie
(A. Kurek)59

pocałunek
czuję twój uśmiech
na moich ustach
(L. Rozmus)60

milczymy o miłości
pomagam córkom wydłubywać z arbuza
zęby czarnego luda
(K. Lisowski)61

56

M. B a s h ō, The Complete Haiku. Transl. and with an introd., biography and notes by J. R e i c h h o l d. Tokyo – New York 2008, s. 175.
57	J. H a r a s y m o w i c z, W Botanicznym wiersze zen. Kraków 1992, s. 14. Recenzja tomu zob.
I. S. F i u t, Zen mistrza Jerzego. „Haiku” 1994, nr 1, s. 30.
58	J. H a r a s y m o w i c z, Późne lato. Wybór K. L i s o w s k i. Warszawa 2003, s. 15.
59	Na stronie: http://antologia.haiku.pl/node?page=1 (dostęp: 7 II 2011). Dla porównania utwór
K. I s s y (w: T. S a i t o, W. R. N e l s o n, 1020 Haiku in Translation. The Heart of Bashō, Buson and
Issa. North Charleston, S.C., 2006, s. 56):
W wiosennej bryzie
	Z pałeczkami w rączkach
śpi dziecko
60

L. R o z m u s, W podróży. Evanston 2005 (s. nlb.).
L i s o w s k i, 99 haiku. Inne wiersze. Kraków 1993, s. 24.

61	K.
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oczekiwanie
głęboka jesień
w kręgu kuchennej lampy
jak cicho z porannej mgły
tnę awokado
wypływa rzeka
(E. Tomaszewska, T 111)
(J. Margolak)62

mówiąc milczę
mycie szklanek, patrzenie pod światło
wrześniowe niebo i te chmury przejrzyste
(K. Miłobędzka)63

Poetyki odświeżania gatunku
Modernistyczna epifanijność polskich haiku zwykle łączy się ze szczególnym, intencjonalnym64 bądź nieświadomym, akcentowaniem wybranych wyznaczników
gatunku. Delikatne przekraczanie tabu haiku również bywa sposobem na ożywianie formy w nowym kontekście kulturowym. Oscylujemy wciąż blisko zachodniego
prototypu gatunku. Pewne przegrupowania i intensyfikacje cech okazują się jednak
bardzo znaczące.
Dezautomatyzacja percepcji zmysłowej
Wszystkie wiersze omawiane w tym szkicu realizują haikowe dyrektywy klarownej
zmysłowości. Istnieje wszakże grupa tekstów, w których dezautomatyzacja percepcji stanowi główny „zaczep” dla wyobraźni i zmysłów czytelnika65. Percepcja jest tu
jednak każdorazowo ograniczana swoistym, niekoniecznie będącym tradycyjną
„reprezentacją niezależnie istniejącego przedmiotu” (N 41) mimetyzmem sensualnym. Mimo różnorakich odkształceń świata przedstawionego i wszelkich dezautomatyzujących odbiór zabiegów stylistycznych obraz pozostaje klarowny sensualnie,
czytelnik może odnieść go do repozytorium własnych wrażeń zmysłowych66. Prześledźmy rzecz na przykładach.
Hieronim S. Kreis pisze:
szelest deszczu
kąpią się wśród gałęzi
szczebioty ptaków67		

Kreisowskie ptaki nie są bliskimi krewniakami słynnego kruka Bashō, siedzącego o zmierzchu na ogołoconej gałęzi. Ptaków Kreisa nie widać. Wśród gałęzi kąpią
się (!), synekdochicznie, ich szczebioty. I ptaki, i deszcz istnieją głównie jako zjawiska brzmieniowe; sensualna metonimia sprawia, że odbiorca próbuje wyłuskać
wszystkie dźwięki w tym dżdżystym, synestezyjnym, dobrze sobie znanym (choć
usłyszanym na nowo) mikroświecie.
62

„Haiku po Polsku” 2006 (listopad). Na stronie: http://abc.haiku.pl/1106.html (dostęp: 20 X 2007).
M i ł o b ę d z k a, Zbierane, gubione. Wrocław 2010, s. 356 (z tomu Gubione, 2008).
64
W szkicu przywołuję wiele utworów poetów, którzy niejednokrotnie werbalizowali swą wiedzę o haiku (jak np. Engelking, Tomaszewska, Kreis, Krynicki). Można zatem przypuszczać, że cechy poetyki formy – nawet te mniej oczywiste w powszechnym odbiorze – są im również znane.
65	Zob. B. Ś n i e c i k o w s k a, Układy sensualne haiku. Na stronie: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
(dostęp: 7 II 2015).
66	Zob. B. Ś n i e c i k o w s k a, Mimetyzm sensualny haiku. Na stronie: jw.
67
H. S. K r e i s, Strumień żółtego piasku. Kraków 2002, s. 24.
63	K.

I-8.indd 152

2015-06-10 11:47:57

BEATA ŚNIECIKOWSKA

Oryginały czy imitacje?

153

Także obrazy współczesnej cywilizacji przepuszczane bywają przez nieoczywiste
sensualne filtry:
gęsty smak mroku
już zmierzch otula miasto
stygną tramwaje
(Z. Mysłowiecki)68

Smak okazuje się gęsty (zatem niemal haptyczny), zmrok – nieco banalnie –
otula miasto, co w tym silnie zmysłowym kontekście wydaje się niemal dotykalne.
Wreszcie tramwaje – które zwykle widać i słychać – stygną po pełnym wysiłku dniu.
Oto świetnie znany, odświeżony obraz zmysłowy.
Naturalnie nie zawsze sensualna intensywność czy sensualna dezautomatyzacja przedstawienia stanowić muszą o ożywieniu haiku. Przykładowo, Januszowi
Stanisławowi Pasierbowi, twórcy świetnych zmysłowych miniatur69, zdarzają się
udziwnienia, sensualne, gubiące haikową lekkość (nietrafione kulinarne porównanie, banalna niejednoznaczność, zamiast niedopowiedzeń – sensy podane... „na
talerzu”):
ciężkie obłoki
pełen bitej śmietany
niebieski talerz70

Konceptyzm
Konceptyzm to specjalność licznych polskich haijinów – i kolejny sposób na uatrakcyjnienie miniatur. Przejawia się on wielorako: jako zasada kompozycyjna tekstowych zagadek, w niespodziewanych układach obrazowych i wreszcie – jako filar
kompozycji opierających się na niejednoznacznościach językowych (kalambury,
homofonia itp.)71.
Popularność rozwiązań konceptystycznych tłumaczyć można dwojako. Korpus
klasycznych japońskich haiku nie dostarcza wielu przykładów wierszy konceptystycznych (myślę przede wszystkim o dwóch pierwszych ze wspomnianych płaszczyzn konceptyzowania, delikatny konceptyzm językowy haiku jest właściwie nieczytelny dla odbiorców nie obcujących z tekstami w oryginale). Znane z przekładów
wiersze konceptystyczne – np. wczesne haiku o powracającym na gałąź kwiecie-

68

„Haiku” 1995, nr 2, s. 10.
J. S. P a s i e r b a (Haiku. W: Wiersze wybrane. Wybór, oprac. J. S o c h o ń. Warszawa
1988, s. 236, 232) rozpięte są między dwiema skrajnościami: intensywną, głęboką sensualnością,
trzymaną w ryzach przez mimetyzm sensualny, oraz (jak w zaprezentowanych tu przykładach)
rozmywającą kontury tekstowych obrazów, oddalającą wiersz od haikowego prototypu abstrakcyjnością:

69	Trójwersy

nareszcie słota
deszcz w moim sercu
odżywają ogrody

uszliśmy z klęski
siejemy nowe złudzenia
nasiona klęski

70	J.

S. P a s i e r b, Haiku żarnowieckie. Wybór, oprac. M. W i l c z e k. Pelplin 2003, s. 66.
J o h n s o n,
op. cit., s. 106, 121, 159, 162.

71	O konceptach w awangardowej twórczości inspirowanej haiku (na Zachodzie) – zob. np.
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-motylu czy też utwór o strąku papryki „przerobionym” na łątkę72 – są jednak
znakomicie rozreklamowane: przedrukowywane, cytowane w licznych traktujących
o haiku artykułach. Wiersze te zdają się funkcjonować w powszechnej świadomości licznych zachodnich odbiorców jako wzorcowe realizacje gatunku.
Za drugą przyczynę popularności konceptyzowania wśród polskich haijinów
uznaję samą potrzebę uatrakcyjnienia przekazu, a zatem kolejny wariant dążenia
do dezautomatyzacji percepcji, wyjścia poza najprostszy mimetyzm, wreszcie – kreowania modernistycznej epifanii. W działaniach tych widać starania o to, by przedstawić olśnienie bytem, ale także – co się przecież nie wyklucza – silne pragnienie
oryginalności.
Teksty-zagadki
Wiersze-zagadki często budowane są wokół prostego schematu – utwór rozpisać
by można na pytanie: „Co to jest?”, i na nieoczywistą, krótką odpowiedź. Wyjaśnienie kryje się zazwyczaj w ostatnim wersie i odsyła, po haikowemu, do świata natury. Autorzy starają się wybijać odbiorców z percepcyjnych przyzwyczajeń, kierując np. do różnych sfer kultury i sugestywnie myląc tropy. Nierzadko w pierwszej
części wiersza (zwykle: dwa inicjalne wersy) zdają się zaburzać mimetyzm sensualny, by na koniec – szybko i efektownie (bo konceptystycznie) – do niego powrócić.
Np. Pasierb szkicuje obraz przywodzący na myśl korridę:
podnosi rogi
ostrzy je jak dwie szpady73

Ostatni wers ujawnia, że idzie o... „młodziutki księżyc”, przez japońskich haijinów prezentowany w zupełnie innych odsłonach74.
Oto pierwsze linie haiku Ewy Tomaszewskiej:
na pół rozcięta
filiżanka z herbatą [T 59]

Przecięcie filiżanki (znaku relaksu i wyciszenia) na pół? Dzieło szalonego samuraja? Wszystko wyjaśnia się w końcowym wersie: „ostatni promień”.

72	Oto

wspomniane wiersze w tłumaczeniu W. K o t a ń s k i e g o, cytowane z jego artykułu Japoński
siedemnastozgłoskowiec haiku („Poezja” 1975, nr 1, s. 18, 16):
Widzę jak wraca
na gałąź kwiat opadły...
Żal, że to motyl...
(A. Moritake)

Strączek papryki
przydasz mu tylko skrzydła
czerwona łątka
(M. Bashō)

	Słynny na Zachodzie przywołany tu utwór Moritakego jest w Japonii „stosunkowo mało popularny” (S a t ō, op. cit., s. 213). Tymczasem już 100 lat temu P.-L. Couchoud uznawał go za typowy
przykład haiku (zob. Y. S h i b a t a, The Influence of Haiku on Rilke. „Interlitteraria” 1998, nr 3,
s. 337).
73
P a s i e r b, Haiku żarnowieckie, s. 31.
74
K r e i s (op. cit., s. 39) tworzy inny „bydlęcy” obraz księżyca, od razu jednak podaje rozwiązanie
zagadki:
pełnia księżyca
bawół zwinięty w kłębek
na pastwisku nieba
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W innym miejscu Tomaszewska szkicuje sielski, choć zaskakująco dynamiczny, obraz:
dziś tulipany
wyrosły spod moich stóp [T 23]

To nie przedstawienie ogrodu ani parku. Finalne słowa tekstu brzmią: „stłuczony wazon”.
I jeszcze dwa przewrotne koncepty Harasymowicza (drugi tworzony jest w płaszczyźnie zarówno języka, jak i zapisu graficznego75):
Nic nie pada
sam rośnie
deszcz na dachu76

PAŁAC

Sześć pięter motyli
chwieje się
nad trawnikiem77

Bywa jednak, że konceptyzm delikatnie się rozmywa, napięcie między pytaniem
a odpowiedzią jest wówczas bardzo subtelne:
Pod dębem czarne
diamenty, oczy
jeża
(K. Agams)78

Po rozlewisku płynie
kulista łódka,
Gniazdo perkoza
(K. Agams)79

Blady gość w chacie –
przez nieszczelną podłogę
zawitał powój
(W. Frąckiewicz)80

Wbrew powszechnym sądom właśnie ta metoda, daleka od ostrych paradoksów
i konceptyzowania, okazuje się bliższa sposobom obrazowania w klasycznych haiku
spokojnie wychwytujących pozorne niespójności i niejasności:
Pianka z fali i śnieg
to jakby wodne kwiaty
zakwitły znowu
(M. Bashō)81

Koncepty słowno-obrazowe
Liczne polskie haiku zbudowane zostały na konceptystycznych obrazach, nie będąc
jednak, jak wcześniej omówione utwory, „błyskowymi” zagadkami. Zadanie czytelnika to rozpoznanie – a niekiedy wręcz zdeszyfrowanie – przedstawienia. Konceptyzm

75	Interpretacja
76

M i c h a ł o w s k i e g o (M 138).
H a r a s y m o w i c z, W Botanicznym wiersze zen, s. 9. Z tekstem tym skontrastować można stricte
językowy koncept (polisemia) S t a ń c z y k a (op. cit., s. 17):
Pada
I nie podnosi się,
Deszcz

77

H a r a s y m o w i c z, W Botanicznym wiersze zen, s. 5.
A g a m s, Chorał kniei. Kraków 1996, s. 21.
79
Ibidem, s. 25.
80	Na stronie: http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/KS.htm (dostęp: 27 VII 2011).
81
Haiku (wyd. 2006), s. 198. Wczesny wiersz Bashō, charakterystyczny jeszcze dla szkoły Teimon
(ibidem).
78	K.
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nie płynie wszakże wyłącznie z samej „ikonograficznej” zawartości wierszy – bywa,
że sposób wysłowienia gra rolę równie istotną. Popatrzmy:
Na białym murze
w biały dzień czarny zarys
białego ptaka
(L. Engelking)82

Już na drugi rzut oka widać, iż Engelking świetnie bawi się tekstem, proponując wariację na temat prostego haikowego układu sensualnego figura–tło. Graficzną czystość szkicu skontrastowano z zapętlonym wysłowieniem. W króciutkim
wierszu powtarza się aż trzykrotnie przymiotnik „biały”, zestawiony antytetycznie
z „czarnym zarysem” ptaka. Silna kontrastowość płynie także z operowania instrumentacją dźwiękową: na „białym tle” wiersza „czarny zarys” wyróżnia się też fonicznie (na frazę składają się jedynie słowa tekstu, w których pojawia się ekspresywne,
drżące „r”). Miniatura jest przewrotną słowno-obrazową łamigłówką – śledzenie
znaczeń i rysowanie w myślach prostego (mimo wszystko!) obrazu tak bardzo pochłania czytelnika, że ewentualna „błyskowa” epifanijność może ulecieć. Dla kontrastu – prosty (również „biały”) koncept Kreisa:
patrzę przez okno
ileż nieba przybyło
razem ze śniegiem83

Kluczem do licznych interesujących mnie tu kompozycji jest par excellence
haikowe dostrzeganie możliwości zaskakującego łączenia lub odczytywania zjawisk,
nierzadko związane w przyjmowaniem nieoczywistej, niecodziennej perspektywy
oglądania zwyczajnych zdarzeń:
O zmierzchu niebo
Zachmurzone komarami
(A. Regulski)84

nocne ekspresy
uciekają przed świtem
nieuniknionym
(L. Engelking)85

W konceptystyczne obrazowanie wprzęgane bywają również metafory silnie
transformujące znaczenia:
zadzwoniły wiadra przy studni
staruszka
zaczyna doić ziemię
(K. Lisowski)86

Twarz młodziutkiej łąki
w trądziku kretowisk
wysoki śpiew skowronków
(J. Gawroński, G 6)

mikroskop judasz
niezależnych galerii
toczka i eugleny
(P. Michałowski)87

Zdarza się także, że haiku jest zapisem pewnej narracji, anegdoty stojącej
82

E n g e l k i n g, I inne wiersze, s. 90.
H. S. K r e i s, Jak leci. Kraków 2002, s. 10.
84	A. R e g u l s k i, Haiku, czyli zaśpiewy wyobraźni. Poznań 2002, s. 29.
85
E n g e l k i n g, Haiku własne i cudze, s. 15.
86
L i s o w s k i, op. cit., s. 23.
87
P. M i c h a ł o w s k i, Mikroświaty. Haiku ekologiczne. W: Za czarnym wielokropkiem. Szczecin 1999,
s. 61 (poza cyklami – porami roku).
83
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za obrazem czy wręcz – obraz wyjaśniającej. Niekiedy narracja okazuje się fantastyczna:
góry cały czas
za parawanem
przymierzają nowe mgły
(K. Lisowski)

firanka pląsa
duchy panien znów przymierzają
białe pantofelki
(K. Lisowski)88

W pierwszym wierszu metaforyczna „opowieść” nie zaburza mimetyzmu sensualnego, nie odwraca uwagi od „takości” świata, w wierszu drugim czytelnik
bardziej obcuje z wywoływanymi przez autora zjawami, niźli dosłownie uzmysławia
sobie rzeczywistość. Dążenie do konceptystycznej oryginalności może zatem wychodzić poza ramy haiku.
Koncepty językowe
Wykorzystywane przez polskich haijinów koncepty językowe zasadzają się przede
wszystkim na eksploatowaniu polisemii i eksperymentowaniu na idiomach. Efekty
artystyczne bywają, naturalnie, różne.
Oto dwa reprezentatywne przykłady wykorzystania słów wieloznacznych:
Łagodny brzeg,
Zwierciadło wody
Stłuczone pyskiem krowy.
(G. Stańczyk)89 90

Przy starym płocie
wygrzewają się kotki
wiosennej bazi
(T. Huk)90

Pierwszy wiersz zaskakuje czytelnika. Mówiąc o tafli wody, poeta zmyślnie
powraca do podstawowego znaczenia wyrazu „zwierciadło” (‛lustro’). Tekst staje się
synestezyjny: w sielskim krajobrazie słychać tłukącą się taflę szkła/wody. Na myśl
przychodzi skacząca do stawu żaba z wiersza Bashō – tam również plusk wody
wybrzmiewa głośno i nieonomatopeicznie (ale – jeszcze inaczej niż u Stańczyka).
Drugi utwór przywołałam dla skontrastowania pozornie ekwiwalentnych zabiegów.
Na nic nie zda się podkreślenie polisemii przez przerzutnię – efekt zaskoczenia jest
naprawdę znikomy, gdy odnosimy się do nieodświeżonych, banalnych konceptów
(„kotki” – bazie; kotki – ssaki). Nie znaczy to jednak, że tego, co trywialne, nie da
się w haiku pomysłowo „odkurzyć”:
jezioro ziewa
tak wcześnie już harcują
koty na wierzbie
(H. S. Kreis)91

gawron na lampie
– pod niebem
próbuje wykrakać śnieg
(B. Brandys)92

Haikowe wykorzystanie wieloznaczności opierać się może także na jednoczesnej
aktualizacji dosłownego i symbolicznego sensu wyrazu (np. „ciemności”):
88
89
90
91
92
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śnieg
pod tą bielą
tyle ciemności
(marcel)93

Operowanie polisemią niekiedy służy również silnej intelektualizacji tekstu:
ramki zieleni
zlizują deszcz z chodnika
zaszachowane
(P. Michałowski)94

Michałowski nie tyle wykorzystuje zastaną wieloznaczność słów, ile sam ją
kreuje, sięgając do źródłosłowu jednego z użytych leksemów. Animizowane paski
zieleni zostały „zaszachowane”, a zatem: ułożone w kształt szachownicy, i zarazem
znalazły się w sytuacji bez wyjścia (ich byt ograniczają betonowe płyty). Tekst wymusza jednak raczej pracę intelektu niż serca i zmysłów. Podobnie zresztą jak
wiersz Urszuli Kozioł Alpy, w którym istotną rolę odgrywa parentetycznie zapisany
dwuznaczny imiesłów:
pod ścianą nieba
pijany (zawiany) horyzont
runął jak długi.
(U. Kozioł)95

Rozważmy także kilka przykładów haikowego wykorzystania frazeologizmów.
Idiom bywa jednym z wielu elementów stylistycznego nasycenia utworu:
Niebo uchylone nad targowiskiem
mech słońca na powiekach
gołębie podkradają groch
(J. Gawroński, G 24)

Wiersz rozpoczyna się od „uchylania” nieba w dość niepoetycznym miejscu na
ziemi. Rozwija się dalej w rytmie językowych i obrazowych zaskoczeń – oto sensualny, wieloznaczny, metaforyczny „mech słońca na powiekach” i delikatnie aliteracyjna, prościutka, mimetyczna fraza („gołębie podkradają groch”96). Stylistyczne
bogactwo nie przyćmiewa układów sensualnych, przeciwnie, zdaje się je intensyfikować i – bardziej niż w prototypowym haiku – zagęszczać. Idiom nie stanowi
centrum tekstu, włącza się jednak w kreację umiejętnie rysowanego, silnie nasyconego zmysłowo pejzażu.
Przekształcony frazeologizm bywa także jądrem haiku. Oto propozycja Danuty
Wawiłow:

93	Na
94
95
96
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stronie: http://bezsennik.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:
00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50 (dostęp: 5 VI 2012).
M i c h a ł o w s k i, Mikroświaty, s. 62 (cykl Wiosna).
U. K o z i o ł, Alpy. W: Fuga 1955–2010, s. 400 (cykl Pestki deszczu VI, z tomu Wielka pauza,
1996).
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ptaki
porannym ćwierkaniem
wiercą dziury w szybach97

Dowcipny, afirmacyjny wiersz odwołuje się do potocznego „wiercenia dziury
w brzuchu”. „Wiercenie dziury w szybach” świetnie oddaje intensywność, ciągłość
i uciążliwość zaokiennych treli. Tylko tyle – i aż tyle.
Zdarza się także, że wprowadzany do tekstu frazeologizm (bardzo po haikowemu) nie daje się jednoznacznie interpretować:
na środku torów
całująca się para
pierwsza jaskółka
(E. Tomaszewska, T 11)

Czy w wierszu Tomaszewskiej mowa o ptaku przelatującym nad parą ludzi, czy
też widok zakochanych to „pierwsza jaskółka” wiosny (zmiany?)? Nie wiadomo.
Wiersz łączy obie interpretacyjne potencje, wpisując się świetnie w spektrum haikowych nieoczywistości semantycznych98.
Dezautomatyzujące odbiór użycie frazeologizmów czy przysłów często także
wiedzie na haikowe manowce. Licznych przykładów chybionych, banalnych haiku
dostarcza twórczość Antoniego Regulskiego. Wiersze te ocalić może jedynie lektura
stawiająca na wydobycie niemal purnonsensowego humoru, pokrewnego temu
znanemu z tekstów Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza99. Oto wspomniane haiku
Regulskiego:
Na widok bociana	Krecia robota
Uciekły żaby	A ziemia się wzrusza
Po rozum do wody		

Lato w ogrodzie
Mój przyjaciel
Wpuszcza mnie w maliny100

Koncepty dźwiękowe
Zaskakująco niewiele polskich haiku proponuje wyraziste zabiegi na brzmieniach,
stające się stylistyczną dominantą wierszy. Część haikuistów wie z pewnością, że
dość liczne klasyczne 17-zgłoskowce operowały aliteracjami, wykorzystywały homofonię, budowały koncepty semantyczne na układach dźwiękowych. Być może,
polscy autorzy nie chcą, by gry foniczne przysłoniły zapis doświadczenia sensualnego, przejęły kontrolę nad wierszem. W polskich haiku nacechowanych fonostylistycznie najczęstsze są, w każdym razie, delikatne brzmieniowe inkrustacje
w postaci aliteracji inicjalnych i śródwyrazowych:
Śpi salamandra
w pajęczynie paproci
okruchy słońca.
(J. Brzozowski)101

w jasnym pokoju
całe stosy twych listów
ciemno od liter
(U. Zybura)102

97

„Haiku” 1995, nr 2, s. 22.
piszę na ten temat w dalszej części szkicu.
99	Zob. B. Ś n i e c i k o w s k a, Haiku-blaga czy „haiku fristajl”? – o twórczości Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza (w druku).
100 R e g u l s k i, op. cit., s. 58, 72, 73.
101	J. B r z o z o w s k i, E. L e d ó c h o w i c z, Łódka z papieru. Haiku. Kraków 1996, s. 52.
102 U. Z y b u r a, Haiku. Kalisz 1998, s. 44.
98	Szerzej

I-8.indd 159

2015-06-10 11:47:58

160

Rozprawy i Artykuły
Za oknem
nadchodząca burza
kołuje nad kościołem
(J. Gawroński, G 73)

W kokonie burzy
pochylony
nad wiatrakiem wioseł
(J. Gawroński, G 73)

Zdarza się – stosunkowo jednak rzadko – że nagromadzenie aliteracji i słów
dźwięko- i ruchonaśladowczych przywodzi na myśl gęste dźwiękowe sieci plecione
przez Juliana Przybosia czy Jana Brzękowskiego103. Układy foniczne nie przyćmiewają wszakże semantyki – i mimetyzmu sensualnego:
Wiosna rozczesywała
koki wierzb wietrznym
grzebieniem
(K. Agams)104

Gdy wokół zamieć
to szreń trzeszczy szurpata
strużyny śniegu
(S. Zwierzyński)105

sierpniowe żniwa
wiatr unosi do nieba
zżęte źdźbła żyta
(E. Tomaszewska, T 39)

pod ciężkim słońcem
wzgórza zboża żniwiarze
gną śniade grzbiety
(J. S. Pasierb)106

Stosunkowo rzadkie są zaś w wierszach polskich haijinów paronomazje. Użycie
poliptotonu (w cytowanym wierszu wspartego dokładnym powtórzeniem leksykalnym) i pseudoetymologii – szczególnie w funkcji wierszotwórczej – to haikowe wyjątki:
pada i pada
między kroplą a kroplą
kropla
(M. Banaszkiewicz)107

zapalam światło
w pokoju aż ciemno
od ciem
(M. Banaszkiewicz)108

Ciekawym kontrapunktem dla praktyk polskich haikuistów mogą być działania
niektórych zachodnich haijinów, mniej obawiających się fonostylistycznego eksperymentu, nierzadko także korelujących go z innowacjami wersyfikacyjno-typograficznymi. Oto tekst Gary’ego Snydera:
How
small birds flit
from bough
to bough to bough
to bough to bough to bough109

103	Zob.
104

np. B. Ś n i e c i k o w s k a, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu.
Wrocław 2008, s. 531–540.
A g a m s, Chorał kniei, s. 14. Zob. też B a s h ō (w: Haiku áwyd. 2006ñ, s. 57):
Raz tam raz tu
z wschodnim falują wiatrem
wierzbowe włosy

105	S.

Z w i e r z y ń s k i, Sylaby na palecie. Haiku. Wstęp R. S z y b i a k. Warszawa 1995, s. 79.
P a s i e r b, Haiku żarnowieckie, s. 39.
107	Na stronie: http://budzenie-jasna.blogspot.com/ (dostęp: 4 VI 2012).
108	Na stronie: http://jasna-haiku.blogspot.com/ (dostęp: 4 VI 2012).
109	Cyt. za: J o h n s o n, op. cit., s. 214:
Jak
ptaszki przefruwają
106
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Głęboko ingerujące w semantykę tekstotwórcze zabiegi na brzmieniach mogą
jednak bardzo oddalić wiersz od haikowego prototypu. To przypadek konceptystycznego, instrumentacyjnego, neologicznego Baiku (zdecydowanie nie haiku) Marii
Cyranowicz:
BAIKU

skulone embrionalnie
udaję wciąż poczwarkę
przepotwarzam się110

Naturalnie w wierszu tym nie sama paronomazja przesądza o antyhaikowości.
Sednem jest semantyka współtworzona przez zabiegi instrumentacyjne. Kształtowaniu znaczeń przyjrzeć się zatem warto w szerszej perspektywie.
W głąb znaczeń
W tym miejscu poruszę kilka kwestii stricte semantycznych. Rozpocznę od bardzo
istotnej dla haiku złożonej problematyki niejednoznaczności, by następnie przeanalizować delikatne przekroczenia haikowych tabu (erotyzm, śmierć) i wreszcie
– różnorakie odwołania do dalekowschodniej topiki.
N i e p e w n o ś ć, n i e j e d n o z n a c z n o ś ć
Istotnym sposobem na ożywienie haiku poza orientalnym gruntem okazuje się
wykorzystywanie różnego rodzaju niejednoznaczności. Delikatne, dyskretne rozgrywanie niepewności nie jest naturalnie analogiczne do „głośnego” konceptyzmu111.
Omawiane tu haiku sytuują się bardzo blisko swych wschodnich pierwowzorów
chętnie posługujących się niejednoznacznościami ukrytymi w strukturze języka
i poezji oraz – w systemach notacji tekstów.
Przestudiujmy kilka wierszowych przypadków:
staw
zmarszczone odbicie
ze słońcem na ramieniu
(L. Rozmus)112

bezludna wydma
ślad stóp na piasku grzebie
podpis powietrza
(P. Michałowski)113

Obrazowe kireji (cezura dzieląca tekst na cząstki-obrazy, którą uznaję za zachodni odpowiednik japońskiej sylaby / słowa ucinającego kireji 114) w obu utworach
z gałęzi
na gałąź na gałąź
na gałąź na gałąź na gałąź
110

M. C y r a n o w i c z, Baiku. W zb.: Gada!zabić? pa(n)tologia neolingwizmu. Nawigacja M. C y r an o w i c z, P. K o z i o ł. Warszawa 2005, s. 16 (z tomu Neutralizacje).
111	Zob. np. R. L. T e n e r, Richard Wright’s Haiku: „This Other World”. W zb.: Modernity in East-West
Literary Criticism, s. 149.
112 L. R o z m u s, Haiku i sumi-e. „Haiku” 1995, nr 2, s. 15.
113 M i c h a ł o w s k i, Mikroświaty, s. 63 (cykl Lato).
114	Zob. np. A. Ż u ł a w s k a - U m e d a, O kireji – „sylabie ucinającej w haiku”. „Japonica” 1994, nr 2.
	Operowanie obrazowymi kireji to bardzo istotny, ale często nie dostrzegany element poetyki za-
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wypada po pierwszym wersie, rysującym tło dla nieoczywistych wierszowych figur.
W liryku Lidii Rozmus uwagę przykuwa fraza „ze słońcem na ramieniu”, odsyłająca do wyrażenia „z duszą na ramieniu”. Na ramieniu miewa się także (już nieidiomatycznie) plecak, torbę czy, bardziej baśniowo, tobołek bądź oswojonego ptaka.
Dzięki konotacjom słowa „słońce” – i antytetycznie do sensów przywołanego związku frazeologicznego – ostatni wers haiku odczytujemy jako afirmacyjny, „silny”,
pozytywny (słońce wydaje się oswojone albo wręcz ujarzmione przez opisywaną
osobę). Eksplikacja obrazu jest oczywiście nieskomplikowana – słońce najprawdopodobniej znajduje się tuż za plecami przeglądającej się w stawie postaci. Tekst
operuje jeszcze jedną dwuznacznością. Jak interpretować „zmarszczone odbicie”?
Czy marszczy się tafla wody? A może pomarszczona jest twarz przeglądającego się
w niej człowieka? Jeśli to człowiek stary, to pełen siły i mocy, skoro... ma słońce
na ramieniu. Mniej prawomocne wydaje się zobaczenie w „zmarszczonym obliczu”
– twarzy skrzywionej w grymasie złości, bólu, niedowierzania. Rozmus pozostawia
czytelników z wyrazistym, mocnym obrazem i niewyjaśnialną semantyczną niepewnością.
Michałowski natomiast po raz kolejny buduje labirynt znaczeń. Intryguje już
inicjalna „bezludna wydma” – echo zleksykalizowanej „bezludnej wyspy”. Uwagę
przykuwają aliteracje („ślad stóp na piasku”, „podpis powietrza”) i sama metafora
ostatniego wersu. Zastanawia wreszcie dwuznaczność składniowa dwóch ostatnich
linijek. Czy to wiatr zasypuje ślady stóp, czy może stopy niszczą złożony na wydmie
wietrzny podpis? Najpewniej to wiatr zaciera ludzkie ślady (trudno w roli agensa
obsadzić „ślad stóp”, wydma jest zresztą bezludna). Składniowa nieoczywistość
może mierzić, ciekawie koresponduje jednak z nieoczywistościami haiku. Jest
także stosunkowo delikatna w porównaniu z takim oto ekstremalnym przykładem
wykorzystania niepewności składniowej (podkreślonej dodatkowo przerzutnią):
w kosodrzewinie
ścieżka oko ciągnie grań
wyżej już biała
(S. Cichowicz)115

Na niejednoznacznościach opierają się również niektóre haiku Pasierba:
pole jęczmienia
w słońcu lipca grzeje sierść
złote zwierzątko116

Utwór „chwyta” odbiorcę dzięki intrygującej niepewności semantycznej oraz
intensywnej, nieoczywistej zmysłowości (uczucie ciepła, niemal dotykalna, żywa
faktura zwierzęco-roślinnej sierści i wreszcie barwa – nazwana na końcu, ale de

chodnich haiku. Kategorią kireji celnie posługuje się w swoich analizach M. B a r t o s i a k („Szelest
kwitnących wiśni” w najnowszej poezji polskiej. Korespondencje z klasyczną estetyką japońską.
W zb.: Nowa poezja polska. Twórcy, tematy, motywy. Red. T. C i e ś l a k, K. P i e t r y c h. Kraków
2009).
115	S. C i c h o w i c z, Czy można przesadzić kwiat rzepaku? 67 haiku. Warszawa 1997, s. 31.
116 P a s i e r b, Haiku żarnowieckie, s. 36.
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facto istniejąca już w pierwszym wersie wprowadzającym „pole jęczmienia”). Tekst
daje się czytać na dwa sposoby – obrazowe kireji wypada wówczas po pierwszym
lub po drugim wersie. „Lektura metaforyczna” każe uznać samo „pole jęczmienia”
– po którym w tej interpretacji następuje kireji – za „złote zwierzątko” wygrzewające się w słońcu. Można także rozdzielić obrazy: oto „pole jęczmienia”, tło dla małego zwierzęcia znajdującego się w pobliżu.
Prosto, a mimo to intrygująco niejasno, pisze Joanna Bielska-Krawczyk:
Listopadowy dzień
zimne ręce
Wszystkich Świętych117

Czyje ręce są zimne? I dlaczego? Czy idzie o dłonie ludzi odwiedzających cmentarz – bo, naturalnie, listopadowe dni bywają niezwykle chłodne? Czy o samych
świętych, bo przecież dawno nie żyją (i może nic nie obchodzą ich ludzkie sprawy)?
Innymi słowy – jak bardzo jukstapozycyjny to tekst, gdzie ustawić obrazowe kireji:
po pierwszym i po drugim wersie haiku (co sugerują wielkie litery nazwy święta)?
Albo tylko po pierwszej linijce? Haiku „zawieszone” jest na niejednoznaczności,
która staje się racją jego, niezłego literacko, bytu.
A oto dwa wiersze Kreisa:
złoty pajączek
na stygnącej niteczce
lata oblicza118

na śnieżnej wydmie
skrzydlate ziarna lipy
zaloty ważek119

Czy w pierwszym utworze idzie o oblicza lata, czy też o – homofoniczne w formie
tu użytej – obliczanie lat? Wiersz nie jest zagadką, nie domaga się rozwiązania
pozwalającego na dopełnienie tekstowego obrazu (i sensu). Dwuznaczność nie niweluje polisensorycznego, chwytającego chwilę (mimo że w ostatnim wersie czai się
perspektywa lat!) obrazu. W drugim haiku jeszcze więcej niepewności – czy ziarna
lipy przypominają ważki? Czy mamy tu i ważki (dalekie echo strąka papryki Bashō?),
i wirujące ziarenka unoszące się na dwóch „skrzydełkach”? Wreszcie – czemu wydma jest śnieżna? Czy idzie o barwę piasku? A może jednak trwa zima i fruwające
nasiona zabłąkały się tu o nietypowej porze?
I kolejny przykład:
jesień
coraz więcej
żółtych karteczek
(J. Wnorowski)120

Wiersz zapowiada się (aż do przedostatniego słowa!) jako bardzo konwencjonalny opis jesieni. Karteczki – zamiast liści – przenoszą wszakże tekst w całkowicie inną płaszczyznę semantyczną. Jesień zaczyna funkcjonować jako synonim

117

„Haiku” 1995, nr 4, s. 14.
K r e i s, Strumień żółtego piasku, s. 36.
119 K r e i s, Jak leci, s. 76.
120	Na stronie: http://antologia.haiku.pl/node?page=3 (dostęp: 7 II 2011).
118
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starości, czasu, gdy coraz częściej notuje się ulatujące z pamięci sprawy na samoprzylepnych żółtych świstkach. Karteczki mogą jednak wciąż być czytane jako
metaforyczne nazwanie liści, a jesień – jako jesień właśnie. Niepewność zatrzymuje przy miniaturze, ciekawie też odświeża skonwencjonalizowaną metaforę starości-jesieni.
Niejednoznaczności klasycznych haiku nie budziły nigdy wątpliwości co do
ogólnej „atmosfery” tekstu, jego nastroju i modalności121. Tego rodzaju zaburzenie
śledzić można natomiast w wierszu Franciszka Habera, pozornie niemal analogicznym do analizowanego utworu Bielskiej-Krawczyk:
Twój list
listonosz
ręce rozgrzewa [H 148]

Czemu listonosz rozgrzewa ręce? Bo po prostu jest zimno? Bo skostniały, dotykając listu? A może ogrzewa je właśnie trzymając w dłoniach list pełen ciepłych
słów? Nie wiadomo. Sytuacja jest tak niedookreślona, że wiersz właściwie traci
nastrój – niełatwo stwierdzić, czy mówi o radości, smutku czy o niepokoju. Rzecz
trudno wyobrażalna w klasycznych haiku.
I n t y m n o ś ć, e r o t y z m
Intymność i erotyzm to także istotne pola semantyczne polskich haiku. Pójdźmy
po raz kolejny tropem wierszy Engelkinga:
tam droga mleczna
a tutaj ty w tej budce
telefonicznej122

Poeta zaskakująco kadruje obraz: oto budka telefoniczna na tle Drogi Mlecznej.
Galaktyczna perspektywa zdaje się pomnażać osamotnienie osoby zamkniętej
w małej kabinie i usiłującej nawiązać kontakt z niewidocznym rozmówcą. Podmiot
liryczny – ogarniający całokształt prezentacji, zdolny do przyjęcia perspektywy
kosmicznej123 – z tkliwością pochyla się nad kimś, kto skrył się w mikroskopijnej
przestrzeni. Tekst wciąga, prowokuje do dociekań (kim jest osoba z budki?, jaka
jest jej relacja z podmiotem wypowiedzi?, czy dzwoni, by załatwić jedną z codziennych spraw czy może właśnie przeżywa osobisty dramat?). Klasyczne haiku – mimo
że istotnie wolno je uznać za mikrodzieła otwarte124 – nie pozostawiały odbiorcy
tak dużego bagażu niejasności.

121	Inna
122
123
124
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rzecz, że współczesny zachodni czytelnik nie zawsze jest w stanie odebrać haikowe modalności zgodnie z intencją twórców (zob. tu np. podrozdział Śmierć).
E n g e l k i n g , Haiku własne i cudze, s. 22.
Engelking chętnie przyjmuje zresztą taką wszechogarniającą perspektywę w swych haiku. Zob.
omawiany już wiersz *** (nocne ekspresy...).
Zob. np. K. L i n d s t r ö m, A Broad Perspective on Estonian Haiku as Compared to Its Japanese
Origins. „Studia Humaniora Tartuensia” 2001, nr 2.B.2. Na stronie: http://www.ut.ee/klassik/
sht/2001/lindstroem1_a.html (dostęp: 20 I 2012).
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W japońskich miniaturach często wykorzystywano szeroką perspektywę obejmującą ogromne przestrzenie (i nierzadko także skontrastowane z nimi drobinki).
Wiersz z budką telefoniczną poprzedzony został – w prowokującym literackie dialogi tomiku Haiku własne i cudze – właśnie tekstem Bashō proponującym podobnie
kosmiczny obraz:
morze wzburzone
i wyspa sado w dali
i rzeka niebios
(L. Engelking)125

Zaprezentowany w utworze Engelkinga kadr wyrywa z czytelniczych przyzwyczajeń. To jednak, jak widać, nic szczególnie niezwykłego w świetle tradycji gatunku. Zdecydowanie bardziej intryguje niedookreślone „ty”, na którym, mimo szerokiej
perspektywy przedstawienia, koncentruje się spojrzenie podmiotu. Nic się nie
wyjaśnia, wiersz zdaje się niedopowiedziany, jakby zawieszony w oczekiwaniu na
czasownik doprecyzowujący przekaz. Chciałoby się przypomnieć formułę, której
użył Anatol Stern w jednym z pierwszych polskich tekstów świadomie nawiązujących
do haiku: „DALEJ NIE MOŻNA”126 (nie pozwala na to adaptowana z odległej kultury
forma literacka)127.
W klasycznych haiku ludzie nie byli częstymi gośćmi128. Człowiek bywał anonimową figurą w pejzażu, barwną plamą na tle pola, góry, ścieżki129. Jeśli pojawiał
się konkretny, spersonalizowany bohater bądź odbiorca, okalająca poetycką miniaturę proza haibun130 nierzadko podsuwała informacje o jego tożsamości i związkach z poetą. Relacja między bohaterem a podmiotem mówiącym nie budziła zatem
dodatkowych emocji czytelnika. Podmiot odsłaniał świat swoich osobistych (choć

125

E n g e l k i n g, Haiku własne i cudze, s. 22. W przekładach A. Ż u ł a w s k i e j - U m e d y (kolejno
w zb.: Haiku áPosł. M. M e l a n o w i c z. Wrocław 1983, s. 200ñ; Haiku áwyd. 2006, s. 157ñ) i w tłumaczeniu angielskim (J. B e i c h m a n, Masaoka Shiki. His Life and Works. Boston–Worcester 2002,
s. 39) pojawia się sama „Mleczna Droga”:
Morze wzburzone
Morze wzburzone
Nad wyspą Sado wyniosła
wysoko nad wyspą Sado
Droga Mleczna	Droga Mleczna

Stormy seas
Stretched across to Sado,
Milky Way

	Zapewne celowo (przez wzgląd na planowane sąsiedztwo tekstów?) Engelking nie użył znanej nam
nazwy własnej, ale dosłownie przełożył japońskie „Amanogawa” (‘rzeka niebios’ – czyli Droga Mleczna). K o t a ń s k i (op. cit., s. 14) z kolei zdecydował się na „rzekę gwiazd”.
126	A. S t e r n, Futuryzje. Warszawa 1919, s. 27.
127	Zob. B. Ś n i e c i k o w s k a, Granice wizualności – granice gatunku? Haiku w polskiej poezji międzywojennej. W zb.: Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. A. D z i a d e k, W. B o l e c k i.
Warszawa 2010, s. 238–239.
128 U e d a (Zeami, Bashō, Yeats, Pound, s. 44) nazywa lirykę Bashō „bezludzką” („unhuman”),
kontrastując tę postawę z podejściem „nieludzkim” („inhuman”). Znacznie częściej ludzie pojawiali się w wierszach Busona, i tu jednak ich „frekwencja” nie była imponująca.
129	Oto reprezentatywny przykład z B a s h ō (The Complete Haiku, s. 169):
pierwszy śnieg
spłowiały plecak
mnicha-wędrowca
130

I-8.indd 165

Haibun to powszechna w Japonii forma łącząca prozę (w wielu wypadkach o charakterze dziennika czy dziennika podróży) z poezją haiku. Zob. też przypis 38.
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równocześnie w znacznej mierze powszechnych) doświadczeń sensualnych, zapraszał do współudziału w wierszu – nie informował jednak o relacjach intymnych.
Naturalnie i tu zdarzały się wyjątki. Przykładem haiku Bashō, zaczerpnięte z tomu
haibun, zatytułowanego Z podróżnej sakwy, czyli zapiski pielgrzyma:
Twarz rybaczki
ją nade wszystko widzę
maki kwitną131

W dzienniku mowa tylko o makach przy rybackich chatach. Kim była rybaczka?
Nie wiadomo. Podobnie w wierszu Engelkinga – niejasna relacja zdecydowanie
wybija się na pierwszy plan. W obu wypadkach niewykluczony wydaje się kontekst
szczególnej, może nawet erotycznej bliskości.
Engelking bardzo delikatnie włącza się w haikową dykcję intymności. Sugerowaną tu interpretację dodatkowo uprawomocnia sama budowa tomu, w którym po
raz pierwszy opublikowano wiersz. Wydany w roku 1979 Autobus do hotelu Cytera
to książka wyjątkowo erudycyjna, popis warsztatowych możliwości młodego poety
(wówczas 24-letniego studenta polonistyki)132. Tom ukazał się zaledwie rok po
Haiku-images Stanisława Grochowiaka, u początków polskiej fascynacji wschodnią
formą. Wiersze Engelkinga to pierwsze u nas w pełni „świadome siebie” haiku,
bliskie zachodniemu prototypowi gatunku133. W całym tomie autor balansuje między pastiszem, trawestacją a przekładem134. Dialogi interkulturowe są jednocześnie
bardzo spektakularne (operowanie formami z odległych uniwersów kulturowych)
i niezmiernie subtelne (międzykulturowych dyskusji nie wyraża się nigdzie expressis verbis). Intertekstualne łącza nawiązują się dzięki samej kompozycji tomu –
poprzez kolejność i sąsiedztwo zamieszczonych w książce wierszy135. Czytelnik

131

B a s h ō, Z podróżnej sakwy [...], s. 38.
L. E n g e l k i n g, Autobus do hotelu Cytera. Warszawa 1979. Interesujące dialogi tłumaczonych
przez Engelkinga haiku japońskich i zachodnich (A. Lowell, R. Wrighta, J. L. Borgesa) oraz własnych
haiku polskiego poety śledzić zaś można w tomie Haiku własne i cudze.
133 Wydawniczy początek polskiego „haikowania” (publikacja tomów zawierających przede wszystkim
wiersze odwołujące się do haiku) wyznaczają zatem dwie do dziś intrygujące artystycznie propozycje: powszechnie dostrzeżony, dość szeroko komentowany, dalece przetwarzający orientalną
formę tom Haiku-images S. Grochowiaka oraz niepozorny, bliski wyznacznikom obcych poetyk,
intrygująco intertekstualny Autobus do hotelu Cytera młodego Engelkinga.
134	O tomiku E n g e l k i n g a Autobus do hotelu Cytera na skrzydełkach okładki tej książki pisze
A. K o s m o w s k i: „Engelkinga interesują różne gatunki poetyckie. Od popularnego w naszej literaturze sonetu [...], poprzez prowansalską sestinę [...], aż do, pochodzącego z Bliskiego Wschodu,
gazalu [...] i japońskiego siedemnastozgłoskowca haiku. [...] Autor próbuje zmierzyć swoje siły ze
światem dawnych form literackich, z ich słownictwem, frazeologią. Są to często konwencje odległe
nam już nie tylko w czasie, ale nawet w przestrzeni, gdyż Engelking chętnie szuka wzorców w przebogatym skarbcu kultury azjatyckiej, która nigdy nie znalazła pełniejszego odbicia w naszej literaturze, nie zakorzeniła się w świadomości kulturalnej narodu. [...] Dzięki zadziwiającej erudycji
i jednocześnie dość sprawnemu warsztatowi poetyckiemu Engelkingowi udało się uzyskać efektowne imitacje dokonań starych mistrzów”.
135	Nie miejsce tu na opisywanie poszczególnych międzytekstowych dialogów w tomiku Engelkinga
(nie wszystkie zresztą sąsiadujące pary wierszy taki dialog prowadzą). Dość stwierdzić, że często
podstawą nawiązania jest podobny temat, motyw różnie rozwijany w formach o odmiennym zapleczu kulturowym.
132
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poszukuje motywacji tłumaczącej zaskakujące i nieprzypadkowe, co widać już
w pierwszej lekturze, zestawienia. Wiersz *** (Tam droga mleczna...) sąsiaduje
z sekstyną Tryumf Pana. Rozmowa telefoniczna136, będącą kunsztownym formalnie
(konsekwentnie stosowana forma prowansalskiej sekstyny) zapisem rozmowy o wyraźnych konotacjach erotycznych. Zdawać się może w pierwszej chwili, że sekstyna
– niczym wiersze następujące po hokku w haikai-no-renga – jest kontynuacją poprzedniej strofy i że przenosi nas do środka budki telefonicznej widzianej wcześniej
z zewnątrz. Pierwszy wers brzmi: „halo słuchaj więc kto mówi”. Kolejne linijki
okazują się jednak bardzo niejasne, zapętlone semantycznie, składniowo, interkulturowo. Oraz – wyjątkowo niehaikowe:
kiedy driopy syn ją ujrzał
i usłyszał śmiechu strumień
jakże pragnął by się wplątał
we włos jego brody gęsty
strumień lepiej pocałunki
(L. Engelking)137

Sygnalizowana w sekstynie relacja erotyczna rzutuje na haiku poprzedzające
tekst. Co więcej, zestawienie obu starych form, właściwie nie występujących wcześniej w polskiej poezji, daje zdumiewający rezultat. Tylko sekstyna odbierana jest
przez dzisiejszego czytelnika jako kompozycja sztuczna i „przerafinowana”, wręcz
erudycyjne ćwiczenie warsztatowe. Haiku – mimo że również ściśle wpisane w rygorystyczny układ wersyfikacyjny – przeciwnie, uznać można za prostą, wolną od
konwencji tłamszących przekaz, formę wysłowienia, świetnie odpowiadającą współczesnym potrzebom.
Engelking to, naturalnie, nie jedyny polski poeta zamykający w haiku problemy
międzyludzkiej intymności. Pokazany wczesny przykład haiku jest próbką szczególnie delikatną i wyrafinowaną. W nieco zbliżony sposób opisywać można niejednoznaczną, „erotyzującą” miniaturę Habera:
Spłoszyłem słowika
chociaż tyle irysów
nas osłania [H 4]

Tekstowe „my” to wcale niekoniecznie para ludzi złączonych bliską intymną
relacją, ale taka interpretacja nie jest wykluczona. Podobnie w następujących
wierszach – adresaci/bohaterowie nie muszą być kochankami, ich obecność (bądź
nieobecność), którą podmiot chłonie zmysłowo, wydaje się jednak w jakimś sensie
nacechowana seksualnie:
w czerwonej sukni
przez rzepak brnęłaś z dłońmi
ukwieconymi
(S. Cichowicz)138

136
137
138
139

I-8.indd 167

zza malw lusterko
w jej dłoniach pochylone
błysło i zgasło
(S. Cichowicz)139

L. E n g e l k i n g, Tryumf Pana. Rozmowa telefoniczna. W: Autobus do hotelu Cytera, s. 23.
Ibidem.
C i c h o w i c z, op. cit., s. 13.
Ibidem, s. 21 (wiersz dedykowany malarce, Z. Forteckiej).
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W ciemnych norkach twych źrenic
śpią złote trzmiele.
(U. Kozioł)140

CICHE, STRZELISTE

Ciche, strzeliste,
wczesnojesienne światło
rozbłysło za oknem.
Tęsknię za tobą.
(R. Krynicki)141

W „erotyzujących” haiku pojawiają się także sugestie czytania natury przez
pryzmat ludzkiej seksualności bądź przeniesienia własnych silnych emocji seksualnych na przyrodę. Mistrzem tego rodzaju kompozycji jest Haber:
Obejmuje mnie
wyniosła sosna
szpilki we włosach
(F. Haber, H 33)

Wczesnym rankiem	Rozplata warkocze
w objęciach jeziora
potok na jej łydkach
rozchylona trzcina
wzburzony
(F. Haber, H 41)
(F. Haber, H 48)

LAS
Twoje uda rozchylone
Wygrałaś wojnę pocałunków – noc
nad rzeką senną
obnażyła piersi wpłynęliśmy na ocean trawy	Z jaką czułością
plusnął deszcz
(J. Gawroński, G 6)
rozścieliła włosy
(F. Haber, H 95) 		
pod ten księżyc miłości
			
(J. Harasymowicz)142

Niekiedy wreszcie ludzka seksualność w oczywisty sposób przełożona zostaje
na świat przyrody:
Łuk twoich ramion
i ostre piersi
górska okolica
(F. Haber, H 32)

Niepocieszone kocięta
patrzą tak smutno
różowymi pyszczkami
twoje ciepłe piersi
(J. Gawroński, G 42)

Samo ukazanie związków intymnych bywa również ciekawą propozycją „odświeżania” haiku. Nawet jeśli punkt wyjścia wydaje się trywialny:
Siedzą objęci
wokoło biega molo
fala za falą
(F. Haber, H 75)

Czytelnik nie „zawiesza się” na samej, dość oczywistej, relacji między bohaterami ani na landszaftowych konotacjach tekstu. Haiku ocalone zostaje dzięki zaprzęgniętej do opisu zakochanych metaforyce oraz – dzięki dezautomatyzacji percepcji zmysłowej.
Zdarza się wreszcie, że świeżość, ożywczość (oraz intymność) wydobywana jest
z najprostszych, niemetaforycznych – i nieprzyrodniczych – układów jukstapozycyjnych:

140

U. K o z i o ł, Pestki deszczu VI. W: Fuga 1955–2010, s. 397 (z tomu Wielka pauza, 1996).
K r y n i c k i, Wiersze wybrane. Kraków 2009, s. 318 (cykl Trzy wiersze tylko dla ciebie, z tomu
Kamień, szron, 2004).
142	J. H a r a s y m o w i c z, Las. W: Późne lato, s. 47.
141	R.
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Zgrzyt tramwaju na pętli
i nagle tak blisko
do ciebie
(F. Haber, H 31)

Niepisany haikowy zakaz przedstawiania relacji erotycznych expressis verbis
bywa także łamany w sposób całkowicie otwarty (podobnie jak np. w XX-wiecznym
haiku japońskim). Pośród wierszy bliskich prototypowi gatunku nie pojawiają się
natomiast teksty epatujące „ostrą” erotyką, pornograficzne (a tak określane bywają niektóre eksperymenty współczesnych japońskich haijinów, np. Hina Sōjō143):
Wilgotne wrzosy
tak nieśmiałe pod dłonią
jej srom
(F. Haber, H 56)

Poplątał
nasze ciała
zagajnik
(F. Haber, H 102)

kropla wędruje
po twojej piersi
wyrastają jej palce
(K. Lisowski)144

Na brzegu rzeki
z namydloną głową
osobna i naga
spłukuje włosy
[. . . . . . . . . .]
jakże piękne
w matowym blasku
linia ud pośladki
plecy i ramiona
(J. Szuber)145

Śmierć
Śmierć nie jest częstym gościem w klasycznych haiku. Istnieją jednak przejmujące
japońskie 17-zgłoskowce delikatnie, peryfrastycznie opisujące umieranie, przemijanie, żałobę. W taki sposób dotyka się rzeczy ostatecznych także w haiku śmierci
– wierszach tworzonych przez haijinów w ostatnich dniach życia bądź zawczasu
specjalnie przygotowanych jako testament liryczny. Przypomnijmy kilka japońskich
tekstów146:
Wkrótce zginiecie
lecz nie zauważam tego
w waszej pieśni – o koniki polne
(M. Bashō)147

Chorując w podróży –
Nad suchym wrzosowiskiem
Wędrują sny.
(M. Bashō)148

Chłód ścisnął serce:
nadepnąłem na grzebień
mej zmarłej żony –
(Y. Buson)149

143

Zob. Modern Japanese Haiku, s. 16.
L i s o w s k i, op. cit., s. 16.
145	J. S z u b e r, Pochwała mistrzów Tao. W: Pianie kogutów. Wiersze wybrane. Kraków 2008, s. 23.
146	Zob. też Japanese Death Poems Written by Zen Monks and Haiku Poets on the Verge of Death.
Compiled with an introd. and comentary by Y. H o f f m a n n. Tokyo – Rutland, Vt. – Singapore
1986. – Japońskie wiersze śmierci. Przekł., wstęp M. H a s. Kraków 2003. – Japońskie haiku
śmierci. Wstęp, rysunki N. S k u p n i e w i c z. Kraków 2007.
147 „Poezja” 1975, nr 1, s. 37 (przeł. A. K r a j e w s k i - B o l a).
148	Cz. M i ł o s z, Haiku. Kraków 1992, s. 44. O różnych wersjach przekładu tekstu zob. Ś n i e c ik o w s k a, Ile mówią najkrótsze wiersze?
149	Cyt. za: K r y n i c k i, Haiku, s. 71 (przeł. R. K r y n i c k i).
144
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Bujność traw latem –
jedyny ślad czczych dążeń
dawnych rycerzy
(M. Bashō)150

Ty, któryś łowił
ważki, dokądże dzisiaj
ode mnieś odszedł?
(F. Chiyo-ni)151

Spada powoli,
Pieszczotliwie, na kamień
Grobowy – listek.
(H. Ransetsu)152

Klasyczne haiku nie prezentują nigdy zabijania, agonii czy rozkładu. Jednym
słowem – nie epatują fizycznością śmierci. Niekiedy bez znajomości biografii poety,
bez lektury prozatorskich opisów haibun okalających haiku bądź – bez komentarza
japonisty-„haikologa” nie odnajdziemy w wierszach śladów umierania. Trudno np.
wnioskować z samej lektury następujących miniatur, że peryfrastycznie opisują
stratę bliskich:
świat rosy
tak, świat jak rosa
i jeszcze i jeszcze
(K. Issa)153

Mgła – za mgłą księżyc
a ja wszedłem w kałużę
zwodne są drogi
(K. Issa)154

Również polskie haiku dość rzadko wprost mówią o śmierci. Nie unikają jednak
tematyki starości i przemijania:
LATAWIEC

takim już stary
porywa mnie latawiec
a więzi ziemia
(W. Jaworski)155

Nie dojdę celu.
Lecz kwiat że jest ostatni
motyl też nie wie.
(E. Ledóchowicz)156

Zdarzają się także wiersze bliskie „ściszonym”, peryfrastycznym, smutno-afirmacyjnym haikowym opowieściom o umieraniu. To miniatury odwołujące się do
bardzo różnorodnych pól semantycznych, zarówno utwory głęboko metaforyczne,
jak i teksty niezwykle ascetyczne stylistycznie. Wiele z nich, m.in. dzięki werbalnej
powściągliwości, przejmująco utrwala chwile żałoby, boleści, pogodzenia się ze
stratą:
ważka z furkotem
upatruje w szuwarach stosownego listka
na swój ostatni sen.
(U. Kozioł)157

Opłakuje męża
Jej rysy złagodniały
jak u dziewczynki
(herkimer)158

150

K o t a ń s k i, Japoński siedemnastozgłoskowiec haiku, s. 15.
Ibidem, s. 16. Tekst jest „refleksją matki po śmierci nieletniego syna” (ibidem).
152 Z polskich tłumaczeń haiku. „Poezja” 1975, z. 1, s. 26 (przeł. B. R i c h t e r).
153	D. K e e n e, World within Walls. T. 2: Japanese Literature of the Pre-Modern Era, 1600–1867. New
York 1999, s. 365 (wiersz napisany po śmierci dziecka poety). Inne polskie przekłady tego utworu:
Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Przeł. A. J a n t a. Wstęp J. M i ś. Southend-on-See 1966, s. 36. – A. W. W a t t s, Zen w sztuce. W zb.: Buddyzm. Wybór, oprac. J. S i er a d z a n, W. J a w o r s k i, M. D z i w i s z. Kraków 1987 (nie podano nazwiska tłumacza).
154 Haiku (wyd. 1983), s. 92 (przeł. A. Ż u ł a w s k a - U m e d a). Tłumaczka wyjaśnia w komentarzu
(ibidem), że to „Wiersz noworoczny. 13 stycznia 1795 roku Issa dotarł do świątyni Saimyōji we wsi
Nanba na Shikoku. Miał zamiar odwiedzić przyjaciela swego dawnego mistrza [...]. Po przybyciu
na miejsce Issa dowiedział się, że Sarai umarł parę dni przedtem. Spędził więc tę noc w żalu, krążąc
po ogrodzie”.
155 W. J a w o r s k i, Latawiec. W: Kropla, s. 15.
156 B r z o z o w s k i, L e d ó c h o w i c z, op. cit., s. 45.
157 K o z i o ł, Fuga 1955–2010, s. 396 (z cyklu Pestki deszczu VI, z tomu Wielka pauza, 1996).
158	Na stronie: http://herkimer.blog.onet.pl/Haiku-jesienne,2,ID343295981,n (dostęp: 6 VI 2012).
151
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szepcząc do siebie
starzec odgarnia z grobu
jesienne liście
(Robert B. Nowak)159

stary cmentarzyk
wiatr gra
na zardzewiałej furtce
(xx [M. Kowal-Tomczak])160

Ryjówka
Taka mała
Śmierć
(E. Wit)161

Świeżo wydeptana

jak cicho
wśród opadłych liści
martwy lisek
(P. Bereza)163

171

Ścieżka w zawilcach
Pomiędzy grobami
(herkimer)162
Śmierć jest złotym pyłem
w smudze światła
sąsiadka spodziewa się dziecka
(J. Gawroński, G 30)

Znaczący wyjątek w polskim haikowym mówieniu o śmierci stanowi (cytowana
już w tym podrozdziale) poezja Gawrońskiego zamknięta w niewielkiej książeczce
Haiku. Twórca ten potrafi znakomicie balansować na granicy haikowego tanatycznego decorum, dotykając bolesnych wydarzeń z historii jednostek i społeczeństw:
	Zmarły za ścianą
niebo upalne
przywieźli węgiel [G 78]

W Jedwabnem
widma spalonych
– cisza włosy snuje w niebo [G 21]

Milczenie kąsa	Krzew tarniny oszroniony
betonowy podjazd
trumienka jak kamień
przechylone niebo
wpada wprost do pieca [G 68]
nad prosektorium [G 63]

Gawroński pozwala sobie także na drastyczne przekroczenia tabu haiku (agonia,
opis ciał po śmierci):
Poranny przypływ tłucze topielcem	Jestem w gnilnej podróży
w spróchniałym falochronie
u kresu
zbiegowisko głodnych mew [G 71]
jeszcze jedna noc [G 48]

czerwie w gnijącym brzuchu
– w bazarowym raju
sprzedają brata [G 7]

Zdarzają się wreszcie u Gawrońskiego teksty bardzo silnie metaforyczne, oniryczne, niejasne, „rozmywające” sensualny mimetyzm, a przy tym – śmiertelnie
przejmujące:

159	Na

stronie: http://haikurobsana.blogspot.com/search?updated-max=2010-12-19T13:29:00%
2B01:00&max-results=50 (dostęp: 6 VI 2012).
160	Na stronie: http://poesi-haiku.blogspot.com/search?updated-max=2010-11-23T19:20:00%
2B01:00&max-results=10 (dostęp: 6 VI 2012).
161	Na stronie: http://ernestwithaiku.blox.pl/html (dostęp: 13 VI 2012).
162	Na stronie: http://herkimer.blog.onet.pl/Wiosenne-haiku,2,ID372487812,n (dostęp: 8 III 2012).
163	Na stronie: http://abc.haiku.pl/ (magazyn „Haiku po Polsku”) (dostęp: 7 II 2011). Dotąd nie
tłumaczony wiersz B u s o n a (w: S a i t o, N e l s o n, op. cit., s. 171) brzmi:
Mały lisek
Co go zdusiło?
Poletko koniczyny.
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Brzask rozsypany po rosie
w gardziołkach jaskółek
śmierć – śmierć – śmierć [G 11]

W kłębach drutu kolczastego
poruszenie piskląt
wiosna i pierwsze perełki krwi [G 40]

	Niebo idzie za tobą
wąski korytarz kroplówek
i zgnieciona gwiazda [G 53]

Fartuchy wymazane krwią
wygłodniałe psy
krążą w szklanym deszczu [G 7]

W tym kontekście przypomnieć warto także Czarne haiku Agaty Tuszyńskiej
– wiersze, na których „żałobną” interpretację naprowadza tytułowa czerń, eschatologiczna semantyka części użytych leksemów i znajomość pewnych wątków
biograficznych (choroba i śmierć męża pisarki). Asceza stylistyczna, klarowność
obrazowania „przyciągają” teksty ku wzorcom haiku, zarzucany mimetyzm sensualny od prostoty japońskich wierszy-błysków oddala:
CZARNE HAIKU

CZARNE HAIKU 2

pozwól mi
tam wejść
przez szczelinę w chmurach
przez nieuwagę w ołtarzu
przez nieskończony most
daj rękę

drut kolczasty
broni
przystępu
do ciebie
drut kolczasty
z gwiazd164

Wielką zaś rzadkość pośród polskich tanatycznych haiku stanowią teksty ocierające się o groteskę – jednym z nielicznych wyjątków jest oddalony od gatunkowego prototypu, turpistyczno-reinkarnacyjny wiersz Stanisława Zwierzyńskiego:
Całuję czółko
gdzie rośnie mech zielony
fruwam jaskółką165

Orient
Dalekowschodnia topika traktowana bywa przez polskich haikuistów jako rodzaj
atrakcyjnej, egzotycznej ozdoby wiersza. Takie wykorzystanie elementów odległej
kultury nie musi automatycznie wiązać się z jej banalizacją i uprzedmiotowieniem.
Inkrustacja orientalna może istotnie „niewinnie” uatrakcyjniać tekst, szczególnie
wówczas gdy użycie wschodniego motywu okazuje się delikatnie humorystyczne
i przewrotne:
partia szachów
na łysinach staruszków
wiśniowe płatki
(R. B. Nowak)166

skrzypienie przęseł
trzej Japończycy na moście
przed zamkiem w Trokach.
(E. Tomaszewska, T 71)

Na niebie
Karuzela gwiazd
Mocna jest sake
(A. Regulski)167

164	A.

T u s z y ń s k a, Miejsce przy oknie. Warszawa 2003, s. 53, 54.
Z w i e r z y ń s k i, op. cit., s. 17.
166	Na stronie: http://haikurobsana.blogspot.com/search?updated-max=2010-12-19T13:29:00%
2B01:00&max-results=50 (dostęp: 6 VI 2012).
167 R e g u l s k i, op. cit., s. 60.
165
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Wierszom sięgającym do repozytorium – czy raczej: do rekwizytorni – kultur
Orientu z pewnością służą również dystans i autoironia:
IKEBANA

pięć lat trwało układanie się światła
żebym mógł zobaczyć na ścianie
ślad po szafie
(P. Sobolczyk)168

Wschodnia topika może także niepokoić, jeśli pojawi się w nietypowym kontekście, pozbawiona najoczywistszych dla ludzi Zachodu konotacji:
I W KWIECIE LOTOSU

POSĄG

Piekące słońce
Nad wielkim placem stoi
Jak posąg Buddy
(W. Kawiński)169

I w kwiecie lotosu mogą czasem zalęgnąć się czerwie
i w kwiecie lotosu
i w nim
(T. Ross)170

Z kolei ostentacyjna – i stereotypowa – orientalizacja najczęściej ujawnia sztuczność przedstawień dalekich od sensualnie doświadczanej i błyskowo utrwalanej
rzeczywistości171. Przykładem utwory Janusza Kopcia172:
koliber nad bonsai
popija sake
trzepot długich rzęs

Bangkok
idą mnisi
za nimi purpurowa nadzieja

chwila
gejsza w kimono
nalewa sake

klasztorny śpiew
nieśmiały uśmiech Buddy
pachną wiśnie

Tego rodzaju obrazowanie najlepiej skwitować innym, humorystycznie orientalizującym, wierszem polskiego haijina:
Choć go nie widział
uparcie opowiada
o kwiecie wiśni
(L. Engelking)173

Kontynuatorzy czy epigoni?
Omówione przypadki „najprawdziwszych” polskich haiku mieszczą się zasadniczo
w dwóch formułach przedstawionych przez Stanisława Balbusa – aktywnej konty168

P. S o b o l c z y k, Obstrukcja insługi. Łódź 2014, s. 16.
„Pismo Literacko-Artystyczne” 1986, z. 6/7, s. 78.
170 Ibidem, s. 91.
171	Zdarzają się jednak udane próby – oto przykład wiersza H a b e r a, poety-podróżnika (H 7):
Wysokie dźwięki
na strunach siamsenu
gaj bambusowy
169

172	J.
173
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K o p e ć, Haiku. Kraków 2004, s. 110, 119, 122.
E n g e l k i n g, I inne wiersze, s. 84.
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nuacji dawnych form oraz epigoństwa. O aktywnej kontynuacji pisze badacz (powołując się na twórczość Jana Kochanowskiego i tradycję antyku, do której poeta
nawiązywał):
W wypadku [...] [Kochanowskiego] mamy do czynienia z a k t y w n ą k o n t y n u a c j ą form tradycyjnych, z b e z k o l i z y j n ą i c h a d a p t a c j ą n a p o c z ą t k o w o o b c y m t e r e n i e k u l t u r ow y m, a zarazem – z p r z y s t o s o w u j ą c y m p r z e t w o r z e n i e m t e g o t e r y t o r i u m l i t e r a ck i e g o, n a k t ó r e z o s t a ł y p r z e s z c z e p i o n e. W efekcie p o w s t a j ą n i e t y l e r e p l i k i, c o
k u l t u r o w e e k w i w a l e n t y t y c h f o r m; stwierdzenie ich proweniencji wzmaga jedynie p o c z uc i e n a t u r a l n e j c i ą g ł o ś c i i p o w i n o w a c t w a. Adaptacja formy polega nie tylko na pełnej
kulturowej asymilacji wszystkich jej zaktualizowanych elementów, ale także na jej p r z e t w o r z e n i u
o r a z p o s z e r z e n i u m o ż l i w o ś c i s e m a n t y c z n y c h, w t a k i j e d n a k s p o s ó b, b y t e
n o w e j a k o ś c i n i e t w o r z y ł y k o l i z y j n y c h n a p i ę ć a n i w z g l ę d e m w s p ó ł c z e s n o ś c i,
a n i w z g l ę d e m t r a d y c j i. M o d e r n i z a c j a t r a d y c y j n e j f o r m y p o s t ę p u j e w t e j s am e j m i e r z e, w j a k i e j m o d e r n i z u j ą c y j ą k o n t e k s t o d n a j d u j e w t r a d y c j i w ł a s n ą
t o ż s a m o ś ć174.

O epigoństwie zaś mówi Balbus następująco175:
Forma epigońska redukuje [...] świat znaczeń, w który zostaje przeniesiona; tak czy inaczej powtarza tylko, powiela to, co już powiedziała, objawia się w tej samej niemal postaci, w jakiej już się objawiła. N i e r e w a l o r y z u j e i n i e o d ś w i e ż a s w e j s e m a n t y k i, ale raczej redukuje ją do
swego rodzaju średniej arytmetycznej dwóch odmiennych epok, kultur, stylów. N i e t w o r z y t e ż
m i m o w s z y s t k o c h a r a k t e r y s t y c z n y c h d l a s t y l i z a c j i n a p i ę ć, p o n i e w a ż n i w el u j e w ł a ś n i e t o, c o w o d r ę b n y c h s y s t e m a c h k u l t u r o w y c h m o g ł o b y b y ć i c h
c z y n n i k i e m. Epigoństwu obca jest w istocie diachroniczna perspektywa stylu. Aktualizuje ono
wprawdzie (a raczej podtrzymuje przy życiu) tradycję literacką, lecz jest to tylko t r a d y c j a p o g r ob o w c ó w. Rytuał ponowienia martwej formy bynajmniej jej nie wskrzesza, a więc tradycją czyni ją
jedynie na pozór. Zatrzymuje w ruchu proces historycznoliteracki, pozorując jego dynamizację176.

Analizowałam tu mechanizmy tworzenia się polskich aktywnych kontynuacji
tradycji haiku, prawdziwych kulturowych ekwiwalentów tej formy, zderzając je
z mniej kreatywnymi, zwykle też mniej udanymi artystycznie miniaturami, które
w takiej perspektywie wolno uznać za teksty epigońskie.
Dobre, odkrywcze haiku – „kamyki wrzucone do sadzawki umysłu odbiorcy”177
– znaleźć można w najrozmaitszych miejscach: w jednym z licznych tomików z „haiku” w tytule (ale również w wielu tomach pozbawionych tego paratekstualnego
drogowskazu), na którejś ze stron internetowych poświęconych gatunkowi178,
174	S.
175
176
177
178
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B a l b u s, Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim. „Pamiętnik Literacki”
1983, z. 2, s. 145. Pierwsze podkreślenie pochodzi od autora cytowanej pracy, kolejne – B. Ś.
Badacz powołuje się na przypadek prozy polskiej lat pięćdziesiątych XX stulecia i XIX-wiecznego
realizmu, będącego dla niej tradycją.
B a l b u s, op. cit., s. 147. Podkreśl. B. Ś.
W a t t s, op. cit., s. 181 (określenie opisujące klasyczne haiku).
W Internecie trafić można na kilka polskich stron WWW stanowiących swoiste antologie haiku
bądź czasopisma poświęcone tej formie. Zaskakuje jednak, że stron stricte haikowych nie jest wcale
za dużo. Co więcej, nazwiska autorów powtarzają się na różnych stronach, na wielu znajdują się
także linki do blogów i stron poszczególnych twórców (funkcjonują też fora, gdzie autorzy dyskutują
nad swymi tekstami; to rodzaj amatorskich warsztatów literackich). Mamy zatem do czynienia ze
stosunkowo zamkniętym środowiskiem. Zob. np. pismo internetowe „Haiku po Polsku” (na stronie:
http://abc.haiku.pl) wychodzące tylko w latach 2005–2006, blogi haikuistów (spis np. na stronie:
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w zeszytach monograficznego pisma „Haiku”179. Poszukiwania okazują się jednak
żmudne i czasochłonne. Dobre wiersze giną w morzu haiku – i „haiku” – operujących
kiepską metaforyką, ciążących ku oczywistym puentom, nadto „bebechowatych”
bądź silnie gnomicznych. Jedne z najciekawszych „prawdziwych” polskich haiku
wyszły spod piór twórców zawodowo zajmujących się badaniem i przekładaniem
poezji: Leszka Engelkinga – literaturoznawcy (piszącego m.in. o haiku180) i tłumacza (m.in. zachodnich haiku na język polski oraz tekstów E. Pounda181); Piotra
Michałowskiego – autora prac o miniaturach poetyckich (m.in. haiku)182; Ewy
Tomaszewskiej – redaktorki Antologii polskiego haiku i tłumaczki Antologii haiku
kanadyjskiego183; Ryszarda Krynickiego184 – tłumacza japońskich „haiku mistrzów”185; Wita Jaworskiego – m.in. redaktora „Pisma Literacko-Artystycznego”
(1983–1990)186; ponadto uznanych polskich poetów interesujących się Orientem,
jak Kozioł, Pasierb, Kreis, Polkowski, Lisowski. To zatem haiku doctae, świadome
dalekowschodniej przeszłości gatunku i różnorodności jego już zaistniałych europejskich i amerykańskich wcieleń. Trafiają się także „samorodki” haiku – znakomite, świeże teksty nie firmowane znanym nazwiskiem, rzucone między dziesiątki
wierszy „takich sobie” czy wręcz – kiepskich artystycznie i wtórnych.
Jak uchwycić to, co najgłębiej haikowe, przykuwające uwagę, nie dające się
w sposób prosty eksplikować? Starałam się te nieuchwytności choć na moment
unieruchomić w analizie, opisując różnorakie odświeżenia poetyki gatunku, wzmagające (a niekiedy nawet warunkujące) haikową epifanijność.
W grupie utworów wiernie trzymających się wyznaczników formy (traktowanych
tu inwariantnie) znalazły się i prawdziwe polskie oryginały haiku, i nie najlepsze
imitacje obcych tekstów. Wszystkie te wiersze określam jednak jako haiku, nie
mogę bowiem – i nie chcę – kwalifikacji gatunkowej czynić równocześnie aksjologiczną.

http://antologia.haiku.pl/). Zob. też strony: http://poezja-haiku.webpark.pl (przekłady angielskoi francuskojęzycznych haiku oraz wiersze nadsyłane przez polskich autorów); http://homohaikus.
blox.pl/html (przekłady klasycznych haiku, linki do stron pokrewnych).
179 Pismo ukazywało się w latach 1994–1995.
180 E n g e l k i n g, Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem.
181	Zob. np. Poezje imagistów. Przeł. L. E n g e l k i n g, A. S z u b a. „Literatura na Świecie” 1985, nr 1.
– Haiku poetów Meksyku. Przeł. L. E n g e l k i n g, K. R o d o w s k a. Jw., 1991, nr 1. – Haiku poetów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przeł. L. E n g e l k i n g, A. S z u b a. Jw. – Haiku – wybór.
Przeł. L. E n g e l k i n g. „Tytuł” 1995, nr 3/4 b.
182	Na prace Michałowskiego powołuję się w tym szkicu.
183	Zob. Antologia haiku kanadyjskiego. Przeł. E. T o m a s z e w s k a. Kraków 1993. – Antologia polskiego haiku.
184	O haiku w twórczości Krynickiego zob. też Ś w i e ś c i a k, op. cit., s. 163–179. Praca ta zawiera
sporo celnych uwag, moje podstawowe zastrzeżenie wobec analiz badaczki dotyczy jednak samego
wyboru rzekomych haiku poety. Wiele utworów analizowanych przez Świeściak w tym kontekście
sytuuje się bardzo daleko od zachodniego prototypu gatunku.
185 K r y n i c k i, Haiku.
186	To tym istotniejsze, że w roku 1986 ukazał się podwójny numer pisma (nr 6/7), poświęcony filozofii i kulturze Wschodu, zawierający m.in. haiku polskich poetów.
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Abstract
BEATA ŚNIECIKOWSKA Institute of Literary Research of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw
ORIGINALS OR IMITATIONS? ON “MOST REAL” POLISH HAIKU

The article presents analyses of a numerous group of Polish contemporary poems which are close to
genre determinants of haiku. The key categories of description are sensual mimesis and modern
epiphany. The author pays attention to the traps the poets producing the miniatures inspired by
Japanese 17-syllable poems may fall into, which are, on the one hand, triviality and antitheticality of
compositions, and, on the other hand, excessive (in the perspective of haiku) stylistic richness and
intellectualisation of the pieces. The following parts of the sketch are devoted to the strategies of refreshing the poetics of the genre: defamiliarisation of perception, metaphorisation and conceptism. The
author also focuses on strictly semantic issues: using ambiguity, exploiting oriental topoi, transgressing the taboo of haiku – erotism, death. The final part of the paper provides an answer to the question
whether the authors of “most real” Polish haiku are continuators of Eastern tradition or epigones.
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SIENKIEWICZ, GENERAŁ CUSTER I INDIANIE
Jedną z recept na napisanie udanego reportażu jest umiejętność znalezienia się we
właściwym miejscu we właściwym czasie. Jeśli przyjmiemy tę definicję, możemy
zastosować ją w pełni do początków dziennikarskiej kariery Henryka Sienkiewicza,
zainicjowanej udanym reportażem z pożaru Pułtuska w lipcu 1875. W niecały rok
później, w lutym 1876, Sienkiewicz wyruszył na światowej skali reporterski szlak,
jako jeden z nielicznych wtedy dziennikarzy jadąc do Ameryki, skąd nadsyłać zaczął
do redakcji „Gazety Polskiej” kolejne „listy z podróży do Ameryki”, po latach włączone do wydania jego Dzieł (t. 41–42. Warszawa 1950).
I mimo że tematy tych reportaży pozornie odnoszą się do „właściwego czasu”,
tzn. do lat 1876–1878, obejmujących okres pobytu Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych, ich zasięg jest o wiele obszerniejszy niż „chwila obecna” – jak pisarz
nazwać miał swoje późniejsze felietony – mówią one bowiem zarówno o geografii,
jak historii tego olbrzymiego kraju, który Sienkiewicz stopniowo poznawał podróżując od Atlantyku po Pacyfik i zwiedzając szereg wschodnich, a następnie zachodnich stanów. Młody, zaledwie 30-letni dziennikarz, bez większego doświadczenia
reporterskiego, okazał się nie tylko bystrym obserwatorem, ale także zdolnym socjo- i politologiem, analitykiem spraw napotykanych w drodze – zdawałoby się,
egzotycznych dla warszawskiego dziennikarza-literata, choć mających znaczenie
szersze niż wyłącznie lokalne. Jedną z nich była prowadzona bezlitośnie wojna
z Indianami, której cel stanowiło niemal zupełne wyniszczenie pierwotnych mieszkańców kraju. Sienkiewicz śledził ją zarówno z okna wagonu, mijając tereny bieżąco toczonych walk, jak i wychwytując z prasy najnowsze wiadomości, do Polski
docierające tylko połowicznie, najczęściej z dużym opóźnieniem, gdy tymczasem
w Stanach były to rzeczy zasadnicze, kształtujące na całe dziesięciolecia politykę
wewnętrzną kraju, z jej zdobyczami i błędami, mającymi znaczenie jeszcze dzisiaj,
po prawie 150 latach. Dla polskiego pisarza o wyrobionej wrażliwości na problemy
etniczne i kwestię supremacji jednego narodu nad drugim sprawy te były nie tylko
żywe, ale wręcz fascynujące.
Podczas gdy zagadnienie zniesienia niewolnictwa i w ogóle – miejsca Murzynów
w nowym, demokratycznym społeczeństwie, o co wcześniej toczono okrutną wojnę
domową, nie wysuwało się na czoło w publicystyce lat siedemdziesiątych XIX wieku, problemy Indian walczących o utrzymanie swego etosu zyskiwały stopniowo
pierwsze miejsce, w miarę jak zaostrzały się walki na terytoriach centralnych stanów, będących terenem zbrojnego oporu przeciw polityce władz Waszyngtonu.
Istnieje na ten temat olbrzymia literatura historyczna i beletrystyczna, odsyłając
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więc do niej czytelnika, zatrzymajmy się na dorobku Sienkiewicza w owej dziedzinie,
a zwłaszcza na ostatnim rozdziale tej okrutnej historii, jakim był bezlitosny pogrom
armii amerykańskiej dokonany przez zmasowane siły Indian pod dowództwem ich
wybitnego wodza o nazwisku Sitting Bull (Siedzący Byk). Sienkiewicz był niemal
naocznym świadkiem tych wydarzeń, znalazłszy się przypadkiem „we właściwym
miejscu we właściwym czasie”. Dodajmy od razu, że nie dosłownie, gdyż miejsce,
w którym się zatrzymał w drodze do Kalifornii i w którym napotkał Indian, a mianowicie Ketchum w stanie Idaho, oddalone jest od sceny porażki wojsk amerykańskich w bitwie z Indianami w Południowej Dakocie o jakieś – bagatela – 800 kilometrów w linii powietrznej; niemniej jednak, biorąc pod uwagę amerykańskie
odległości, powiedzieć można, że Sienkiewicz był od terenu przedstawianych wypadków względnie blisko, na pewno zaś bliżej niż którykolwiek z piszących na ten
temat Polaków, a nawet Amerykanów.
Wyruszywszy około 5 marca 1876 z Nowego Jorku otwartą właśnie w owym
czasie „Koleją Dwóch Oceanów”, Sienkiewicz po krótkich postojach w Detroit i Chicago zagłębił się w niezmierzone obszary Środkowego Zachodu, gdzie wreszcie
zetknąć się miał z Indianami. W Ketchum, „małej stacji leżącej na skraju Jowy [!],
niedaleko od Omaha” – jak relacjonuje – „ujrzał po raz pierwszy dzikich Indian”
(L 139) 1. Zaciekawiony, spytał współpasażerów, czemu się przypatrują:
Odpowiedziano mi, że jest to poselstwo Siouxów jadące na wschód do Granta lub, co prawdopodobniej, do gubernatora Jowy, lub, na koniec, jakiegoś generała, głównodowodzącego wojskami koło
Black Hills. Inni twierdzili, że są to Indianie wezwani na wystawę do Filadelfii. [L 139–140]

Spotkanie to, o którym będzie dalej mowa, przypadło przypuszczalnie na dzień
11 lub 12 marca, datę o tyle ważną, że była ona początkiem kampanii generała
Custera przeciw Indianom. Zanim jednak do dziejów tej kampanii przejdziemy,
przypomnijmy najpierw, co Sienkiewicz pisał o paśmie gór Black Hills, w których
kierunku zmierzał wśród tłumów pasażerów jadących tam na wieść o odkryciu
złota:
tymczasem ten raj wymarzony niejednemu grobem się stanie, tak bowiem cały kraj wokoło, jak i Czarne Góry są własnością Siouxów, najliczniejszego z plemion indyjskich, mogącego wystawić dziesięć
tysięcy wojowników. Własność Czarnych Gór została im przyznana i zagwarantowana dawniej jeszcze
przez rząd Stanów Zjednoczonych; dlatego topór wojenny długo leżał pogrzebany między czerwonymi
a białymi. Ale teraz rzeczy się zmieniły. Tłumy białych awanturników, nie pytając o układy rządowe,
rzuciły się w góry. Rząd wprawdzie w takich razach nie daje im opieki ani posyła wojsk na ich obronę,
ale awanturnicy, zbrojni i przywykli do boju z Indianami, mniej jeszcze dbają o pomoc niż o układy
i zabierają, co im się podoba. Taki stan rzeczy, który zresztą w całych Stanach jest ogólny, przyprowadził Indian do rozpaczy.
Na próżno wysyłają poselstwa, które pergaminami, pieczęciami i podpisami dowodzą swej własności. Rząd nie ma siły utrzymać awanturników; co więcej, gdy kraj jest już zajęty, gdy powznoszą się
farmy i miasta, rządowi nie pozostaje nic innego, jak tylko usankcjonować zabór i doliczyć do Stanów
jedno więcej terytorium. Tak dzieje się w Dakota, w Nebrasce, w Kansas, w Indian Territory, słowem:
wszędzie. Rząd wyznacza dzikim ziemię, a biali ją zabierają i wytępiwszy Indian zakładają nowe stany.

1
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Ale wobec tego, cóż pozostaje czerwonoskórym? Oto wojna i wojna, bez nadziei zwycięstwa, tylko o śmierć.
Dziś czerwoni wojownicy wiedzą już, że nie wytrzymają boju z „Długimi Nożami”, jak nazywają białych,
idzie więc im o to, aby nie zginąć bez zemsty i żeby na tamtym świecie złożyć u nóg „Wielkiego Ducha”
jak najwięcej krwawych skalpów zdartych z głów najeźdźców. Krótko mówiąc, rasa ta dzielna, choć
dzika, ginie nieubłaganie na całej przestrzeni Stanów. Z cywilizacją, która zresztą pod najgorszą postacią im się przedstawia, pogodzić się nie umieją i nie mogą, więc cywilizacja ta ściera ich z powierzchni
ziemi równie nieubłaganie jak brutalnie.
Teraz przyszła kolej na Siouxów. Wojownicy ich pomalowali się ochrą i stanęli w gotowości do boju,
który obecnie już się rozpoczął! Gazety są przepełnione opisami dramatycznych zajść w Czarnych Górach, które to opisy, częstokroć umyślnie przesadzone, podsycają tylko nienawiść białych i zamiast
odstraszać, zachęcają tylko wszystkie niespokojne duchy do szukania krwawych awantur i do zemsty
nad czerwonoskórymi. Niektóre z tych wieści brzmią jak prawdziwe romanse. [L 134–135]

Warto w ustępie tym zwrócić uwagę na wyraźną sympatię, z jaką Sienkiewicz
pisze o Indianach, ponadto zaś podkreślić słowo „zabór”, mające dla polskiego
czytelnika XIX wieku jednoznaczny wydźwięk polityczny, zwłaszcza po stosunkowo
niedawnym powstaniu styczniowym.
Oczywiście, istnieje zapewne bardzo mało wojowników, którzy mają dość siły woli, aby w danym
razie odpowiedzieć godnie powyższemu ideałowi [tj. wizerunkowi Indian znanemu z książek o Dzikim
Zachodzie]. O Siouxach mówią nawet, że nie są tak waleczni jak Apaches i Comanches, mieszkający na
Południu. [L 141]

I tu Sienkiewicz dodaje wyjaśniający, aktualizujący korespondencję przypis:
W czasie wojny, która wkrótce potem wybuchła, Siouxowie zadali kłam temu mniemaniu, wódz
ich bowiem, Siedzący Byk, pokonał w krwawej bitwie wojska amerykańskie pod wodzą generała Custera, który zginął. [L 141]

Jest to jeden z dwóch przypisów wzmiankujących człowieka uważanego za
najbardziej dramatyczną postać wojen z Indianami. W następnej mianowicie korespondencji relacjonującej dalszy ciąg podróży, zakończonej 16 marca w San Francisco, Sienkiewicz uzupełnia:
W chwili, w której to piszę (druga połowa lipca), w Czarnych Górach i ich pobliżu wojna wre już
na dobre nie między górnikami a Indianami, lecz już między rządem Stanów Zjednoczonych i tymiż.
Wedle ostatnich depesz wojska pod wodzą generała Custer poniosły dotkliwą klęskę. [L 166–167,
przypis]

Wracając do spotkania Sienkiewicza z Indianami, przypomnijmy jego pierwsze
wrażenia i nieco późniejsze refleksje. Z właściwym sobie ironicznym humorem
opowiada on:
Po bliższym przyjrzeniu się im wyglądali obdarto, nadzwyczaj brudno i niechlujnie. Wydawali przy
tym zapach mało co lepszy od skunksów, który jednak, szczęściem, łagodzony był przez dym palących
się wrzosów. Gdyśmy zasiedli wraz z Francuzem bez wszelkich powitań i ceremonii przy ognisku, twarze wojowników pozostały równie nieruchome; nie obdarowali nas ani jednym spojrzeniem. Gdy jednak
wydobyłem sporą paczkę cygar i czekolady i gdy Francuz oświadczył (co mi wytłumaczył później), iż
młody wojownik z Północy, który należy do innego pokolenia białych, przyjaznego czerwonym, przychodzi zawrzeć znajomość z czerwonymi braćmi i składa im podarki – stoicyzm wojowników zniknął jak
mgła. Twarze ich i oczy pozostały wprawdzie równie nieruchome, ale ozwało się przygłuszone, chrapliwe „halo!”, ogromne brązowe łapy wyciągnęły się łapczywie w kierunku podarków i tak czekolada, jak
i cygara znikły natychmiast w paszczach moich nowych sprzymierzeńców. Przez chwilę słychać było
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tylko chrupotanie nieszczęsnych tabliczek czekolady ofiarowanych mi przez piękne rączki jeszcze
w Warszawie, potem nastąpiła uroczysta cisza.
Teraz już lody były złamane. Mogłem rozmawiać do woli, ale nim zdążyłem spytać o imiona braci
moich i skomponować jakieś efektowne dla siebie, lokomotywa zagwizdała i trzeba było wracać. [...]
[...] W wagonie rozmowa toczyła się wszędzie o czerwonych. Trudno zrozumieć, do jakich granic
dochodzi nienawiść i pogarda kresowych Amerykanów względem Indian. Prawda, że ciągła walka na
śmierć i życie, grabieże i rozboje zaostrzają do wysokiego stopnia wzajemne stosunki; ale też prawda
także, że pograniczni biali zupełnie nie uważają Indian za ludzi, wytępianie zaś ich poczytują za zasługę wobec ludzkości. Człowiek biały, według pojęć pogranicznych, ma takież samo prawo tępić Indian,
jak grzechotniki, szare niedźwiedzie i inne szkodliwe stworzenia. Podczas więc gdy od czasu do czasu
brukowi filantropowie w New Yorku wyprawiają filantropijne maskarady ze sprowadzonymi Indianami,
na kresach wre ustawiczna wojna bezlitosna i najokrutniejsza, o jakiej można pomyśleć. Trzeba bowiem
wiedzieć, że kresowcy, lubo względem siebie lojalni, a nawet uczciwi, w stosunku do czerwonoskórych
nie są mniej dzikimi. Indianin nie ma litości, to prawda; ofiara, która wpadnie w jego ręce, na próżno
używałaby wszelkich ludzkich zaklęć i próśb: czerwony wojownik patrzy na nią nieruchomymi oczyma,
błagania przyjemnie tylko łechcą jego uszy; męka ofiary sprawia mu rozkosz, nasyca się nią i przez
chwilę jest szczęśliwy. Ale biali również postępują z nimi. Indianin zdziera skórę z głowy jeńca jako
wojenne trofeum; biali przyjęli od czerwonoskórych ten zwyczaj i również skalpują swych jeńców. Z tym
wszystkim, gdyby mnie kto spytał, po czyjej stronie leży słuszność, to sądząc według zasad prostej,
opartej nie na sofistyce, ale na sercu i sumieniu sprawiedliwości, odpowiedziałbym, że słuszność leży
po stronie Indian.
Spojrzyjmy bowiem, co to jest i jak się im przedstawia owa cywilizacja, do której przyjęcia głoszą
ich niezdolnymi! Więc oto najprzód: rząd Stanów gwarantuje im ziemię, obywatele zaś, z których łona
rząd wyszedł, odbierają im ją mimo rządu. Na pierwszym więc kroku spotykają się z kłamstwem i krzywoprzysięstwem, jako zaś proste dzieci natury nie umieją odróżnić rządu od narodu i z tych wszystkich
stosunków wynoszą jedno tylko poczucie: głębokiej krzywdy. Zresztą Indianin w cywilizacji widzi tylko
stratę tego wszystkiego, co stanowiło sposób do życia jego i jego przodków. Najprzód odejmują mu cały
obszar stepów bez końca, a dają kawałek ziemi, której on nie umie uprawiać. Dają mu derkę, a zabierają wolność. Piękna zamiana! Dziki wojownik siedząc na grzbiecie mustanga przebiega stepy, poluje,
walczy, oddycha całym obszarem piersi; jemu to życie dzikie, stepowe – potrzebne jak ptakowi powietrzne przestrzenie; on bez tego obejść się nie może: schnie i umiera. Pomyślmy zatem, co zyskuje, a co
traci przyjmując tak zwaną cywilizację. Przede wszystkim mrze głód na swoim kawałku roli; ciż sami
bracia, którzy prawili mu o cywilizacji, pogardzają nim teraz tak, jak w Europie Cyganem, a w rezultacie nic też innego nie pozostaje mu jak cygańskie życie: żebranina i małe złodziejstwa, i wegetowanie
z dnia na dzień, wśród którego podleje do ostatka.
Na koniec, jacyż to są ci apostołowie cywilizacji, z którymi się spotyka? Najprzód kupiec, który go
oszukuje; dalej awanturnik, który mu zdziera skórę z głowy; dalej traper, który przed jego wigwamem
poluje na bawoły dostarczające czerwonym pożywienia; wreszcie amerykański komisarz rządowy z papierem, na którym między liniami napisano: Mane, tekel, fares! dla całego plemienia.
Spotykałem potem na wielu stacjach w stepach Nebraski i Wyomingu tak zwanych ucywilizowanych
Indian. Jest to jeden obraz nędzy i rozpaczy: mężczyźni obdarci, brudni, upodleni; kobiety wyciągają
wychudłe ręce do wagonów. Spytacie, dlaczego jedni i drugie nie pracują? Nie umieją; nikt się nie
troszczy zresztą o to, żeby ich nauczyć. Wyrzekli się wojny z białymi, rozbojów, polowań, a dostali za
to... derki... i pogardę.
Na koniec, najpierwszym bezpośrednim produktem, który wszyscy dzicy otrzymali od cywilizacji,
jest: wódka, ospa i syfilis; cóż dziwnego więc, że patrząc na cywilizację ze stanowiska tych najpierwszych
dobrodziejstw, nie wzdychają do niej, bronią się i giną!
Przede wszystkim zaś giną. Całe te plemiona, czy to przyjąwszy cywilizację, czy żyjąc w stanie
dzikim, znikają z powierzchni ziemi z zastraszającą szybkością. Nie mogą się cywilizacji ani oprzeć, ani
unieść na słabych ramionach jej ciężaru. Objaw to spotykany u wielu ludów dzikich. Uczony nasz rodak
Strzelecki, sprawdziwszy go, zmienił na „prawo naukowe”, które Anglicy „Strzelecki law” przezwali
i które stale dziś już jako pewnik przyjęte jest przez antropologię. Co do Indian jednakże, a przynajmniej
co do niektórych ich pokoleń, są bowiem wielkie między nimi różnice, gdyby zamiast spotykać się z mętami cywilizacji, zetknęli się z lepszą, łagodną i ochraniającą, a nie niszczącą jej stroną, może by na
koniec przywykli do niej i ocaleli od zguby. Cywilizacja taka winna jednakże być nader łagodną nauczy-
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cielką i naginać z wolna, a nie od razu łamać. Zmiana sposobu życia, stałe osiedlenie i zajęcie się rolą,
które wobec dzisiejszych stosunków przedstawiają się jako konieczność narzucona gwałtem nieprzygotowanym do niej plemionom, przyszłyby wówczas z wolna jako naturalne następstwa stopniowego
rozwoju.
Zdaje mi się nawet, że owo prawo naukowe o koniecznej zagubie ludów spotykających się z cywilizacją daje się wyjaśnić nie absolutną niezdolnością tych ludów, ale tym właśnie, że nie mają czasu
cywilizować się tak, jak cywilizowały się ludy europejskie, to jest drogą ciągłego i stopniowego rozwoju.
Żyjąc częstokroć w stanie zupełnie pierwotnym, czasem nawet ludy żerujące (Sammelvölker), dzikie
plemiona spotykają się od razu z cywilizacją wysoką, rozwiniętą, subtelną – słowem: z cywilizacją absolutnie dla nich za trudną; nic więc dziwnego, że zamiast pod jej wpływem podnosić się i oświecać,
tumanieją, głupieją i w rezultacie rozbijają sobie o tę zbyt twardą na ich zęby cywilizację głowy.
Wracam jeszcze raz do Indian: słyszałem od ludzi doświadczonych, a później przekonałem się
osobiście, że są to plemiona względnie dość nawet rozwinięte umysłowo. Nie stoją na przykład wcale
o wiele niżej od Kałmuków, Baszkirów i innych plemion koczujących na stepach Rosji i Azji; mają swoje podania, swoją mitologię, a nawet swoją poezję, zawierającą się w pieśniach wojennych, pieśniach
śmierci i tym podobnie. Podania niektóre są nawet nader zręcznie ułożone i dowodzą pewnego sprytu,
umiejącego korzystać z zewnętrznego materiału, jakiego dostarczają ludzie i przyroda. Gdy wielki Manitu (mówi jedno z podań) postanowił stworzyć człowieka, wziął glinę, wyrobił kształt ludzki i postanowił go wypalić w ogniu. Ale pierwszym razem przepalił na węgiel, twór jednak zostawił przy życiu i stąd
powstał czarny Murzyn; drugim razem nie dopiekł i powstał biały człowiek; trzeci raz dopiero, nauczony doświadczeniem, umiał zachować miarę: nic nie dopiekł, nie przepalił i stąd powstał twór doskonały, prawdziwie piękny: czerwonoskóry.
Jest w tym podaniu pewna trafność, polegająca na umiejętnym skorzystaniu z koloru trzech ras
ludzkich. Dalej, sam sposób wyrażania się Indian, w najzwyklejszej nawet mowie pełen porównań
i metafor, do wysokiego stopnia jest poetyczny i dowodzący pewnego wyrobienia się myśli. W niektórych
indywiduach wrodzona inteligencja po prostu jest zadziwiającą, ale w ogóle wszyscy są nader przenikliwi, umiejący odróżnić prawdę od kłamstwa, choćby najbardziej cukrowego. Cechy te mieszają się
wprawdzie, z drugiej strony, z naiwnością prawie dziecięcą.
Na koniec plemiona te, bądź co bądź, wyrobiły już pewną cywilizację, mogłyby więc postępować
i dalej, mogłyby stanąć przy mądrej pomocy i na wysokości naszej cywilizacji – gdyby nie to, że ta
n a s z a wynalazła postępowanie o wiele krótsze: zamiast słabszych popierać i wzmacniać – zabija.
[L 141–147]

Ponieważ historia wojny przeciw Indianom i jej tragiczny bohater to sprawy
stosunkowo mało znane w Polsce, warto przypomnieć nieco faktów świadczących
o skali konfliktu, który przyniósł obu walczącym stronom tragiczne rezultaty, co
uważny kronikarz skwapliwie odnotował. Kim był Custer, dziś uznawany za niemal
narodowego bohatera, prototyp śmiałych dowódców, takich jak George Patton,
najsłynniejszy z amerykańskich generałów podczas drugiej wojny światowej?
George Armstrong Custer urodził się w roku 1839, miał więc w omawianym
okresie zaledwie 39 lat, choć wyróżnić się zdołał w poprzednich kampaniach i dosłużył się stopnia generała brygady. Wysoki, przystojny, z długimi do ramion włosami, Custer był postacią ogromnie malowniczą. W ostatniej fazie zbrojnego konfliktu powierzono mu dowództwo 7 pułku kawalerii (7th U.S. Cavalry) i skierowano
w stronę Czarnych Gór, gdzie nad rzeką Little Bighorn legendarny wódz Siuksów
Lakota, Sitting Bull, zgromadził około 3500 wojowników zdecydowanych bronić
swojego terytorium przed wojskami dowodzonymi przez Custera. Jednym z wodzów
w ugrupowaniu Sitting Bulla był Crazy Horse (Szalony Koń), którego postać obrosła legendą do tego stopnia, że żyjący w Stanach Zjednoczonych polski rzeźbiarz
Korczak Ziółkowski postanowił wykuć w skale jego ogromny pomnik, do dzisiaj nie
ukończony. Generał Custer dysponował siłą wielokrotnie mniejszą: armią liczącą
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około 600 żołnierzy i oficerów, ale zaprawioną w bojach, dobrze zorganizowaną
i wyekwipowaną. 17 maja 1876 Custer wyruszył z Fortu Abraham Lincoln w Północnej Dakocie, położonego w pobliżu dzisiejszego miasta Bismarck, a po tygodniu,
25 maja, zwiadowcy zawiadomili go o poważnym skupisku Indian zgromadzonych
nad Little Bighorn nieopodal miejscowości zwanej Crow’s Nest. Custer podzielił
swoją armię na trzy bataliony i oddział transportowy w sile około 130 ludzi. Batalion kapitana Benteena miał trzy kompanie, liczące łącznie 125 osób, podczas gdy
generał prowadził pozostałe osiem kompanii obejmujących około 200 żołnierzy,
z których niebawem wydzielił batalion złożony z trzech kompanii, a dowodzenie
nimi powierzył majorowi Reno. Ten oddział zaatakowany został przez Indian i praktycznie zniszczony. Indianie podjęli następnie brawurowy atak na batalion Custera, który po krótkiej, bezlitosnej walce wycięli w pień. Pozostałe połączone siły Reno
i Benteena broniły się przez 36 godzin, do popołudnia 26 czerwca, kiedy Indianie
odstąpili. W sumie pułk stracił 268 ludzi z dowódcą na czele – wobec 30 do 100
poległych Indian.
Niektórzy historycy tej wojny krytykują Custera za nieprzemyślany atak na
nieopisanie liczniejszego nieprzyjaciela, Sienkiewiczowi natomiast ta nierówna
walka miała wkrótce posłużyć do stworzenia w Ogniem i mieczem obrazu bitwy nad
Żółtymi Wodami, zakończonej klęską wojsk polskich toczących bój przeciw masom
oddziałów kozackich i tatarskich 2. Podobnie jak przebity strzałą Stefan („młody
Potocki”, jak go Sienkiewicz nazywa), dowodzący wojskami Rzeczypospolitej, tak
i Custer zginął od jednej kuli, broniąc się do końca z niewielką grupką żołnierzy
na wzgórzu nazwanym później jego imieniem. Ta ostatnia śmiertelna potyczka
przeszła do narodowej legendy jako „Custer’s last stand [ostatni bój Custera]”,
wspomagając bogaty folklor i literaturę poświęconą generałowi. Lawrence A. Frost,
autor książki o legendach związanych z generałem Custerem, pisze:
Szereg biografów utrzymuje ruch wahadła opinii za i przeciw Custerowi. Niektórzy ze współczesnych
obniżają jego wartość, podczas gdy jeden z wcześniejszych sportretował go jako połączenie Sir Galahada i Joanny d’Arc 3.

I dodaje: „Znawcy twierdzą, że tylko o Waszyngtonie i Lincolnie napisano więcej
niż o nim” 4. Istotnie, niemal każdy rok przynosi nowe publikacje na ten temat,
a fotografie Custera, przystojnego, postawnego kawalerzysty, pojawiają się na ich
kartach i okładkach, przyczyniając się do podtrzymania mitu narodowego bohatera poległego w boju o obecny kształt Stanów Zjednoczonych. Postać generała została jakiś czas temu przypomniana w popularnym filmie Mały Wielki Człowiek
(1970), ze znanym aktorem Dustinem Hoffmanem w roli głównej.
Wydaje się, że wpływ tej legendy na Sienkiewicza, a tym samym na literaturę
polską, nie powinien budzić wątpliwości.

2

3
4
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H. S i e n k i e w i c z, Ogniem i mieczem. Cz. 1. W: jw., t. 7 (1949), s. 196–219. Zob. też biografię
Custera: E. C o n n e l l, Son of a Morning Star. San Francisco 1984, oraz zarys historyczny:
R. A. F o x Jr., Archeology, History, and Custer’s Last Battle: The Little Big Horn Reexamined.
Foreword W. R. W o o d. Norman 1993.
L. A. F r o s t, Custer Legends. Bowling Green, Ohio, 1981, s. 7.
Ibidem.
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Do tematyki indiańskiej miał Sienkiewicz powrócić w dwóch opowiadaniach
napisanych podczas pobytu w Kalifornii: Orso i Sachem. Bohater pierwszego z nich,
16-letni siłacz występujący w cyrku, jest półkrwi Indianinem („zrodzony z ojca
białego a matki Indianki”, N 155), który po indiańskich przodkach odziedziczył nie
tylko wygląd, ale także dziką siłę – gdy dochodzi między nim a niemieckim dyrektorem cyrku do konfliktu w związku z małą Jenny, Orso potrafi zwyciężyć w walce
i z okrutnym dyrektorem, i z jego murzyńskimi pomocnikami; potem zabiera dziewczynkę w pustynne góry Santa Ana, gdzie napotkany starzec-pustelnik udziela im
schronienia i zapewnia opiekę na przyszłość. Warto dodać, że imię i potężna siła
bohatera przypadły w udziale również postaci Ursusa w Quo vadis.
Opowiadanie Sachem ma znacznie bardziej dramatyczny, ironiczny i gorzki
charakter. Akcja rozgrywa się w niemieckim cyrku, tym razem nie w Kalifornii, ale
w Teksasie, w miasteczku Antylopa, gdzie:
z mocy prawa „lynch” powieszono na placu miejskim dziewiętnastu ostatnich wojowników z pokolenia
Czarnych Wężów, schwytanych w pobliskim lesie Umarłych – i odtąd nic nie stało na zawadzie rozwojowi Antylopy. [...] Na placu, na którym powieszono ostatnich Czarnych Wężów, zbudowano zakład filantropijny; pastorowie w kościołach uczyli co niedziela miłości bliźniego, poszanowania cudzej własności i innych cnót, potrzebnych ucywilizowanemu społeczeństwu; pewien przyjezdny prelegent miał
nawet raz na Kapitolu odczyt O prawach narodów. [N 182]

Niemieccy mieszkańcy miasteczka mieli tłumnie zjawić się na występach „słynnego gimnastyka, Czerwonego Sępa, sachema (wodza) Czarnych Wężów, ostatniego potomka królów pokolenia i ostatniego z pokolenia” (N 183). Sachem pojawia
się na arenie:
Wydaje się dumny jak król. Płaszcz z białych gronostajów – oznaka wodza – pokrywa jego wyniosłą
postać i tak dziką, że przypomina źle oswojonego jaguara. Twarz ma jakby wykutą z miedzi, podobną
do głowy orła, a w tej twarzy świecą zimnym blaskiem oczy prawdziwie indyjskie, spokojne, niby obojętne – a złowrogie. Wodzi on nimi po zgromadzeniu, jakby chciał sobie upatrzyć ofiarę. [N 187]

Toteż kiedy sachem rozpoczyna swoją pieśń („śpiewa po niemiecku”, N 188),
strach pada na słuchających, opowieść mówi bowiem o zniszczeniu indiańskiego
osiedla przez białych, o nieuchronnej zemście, pożodze i krwi... Aż wreszcie, gdy
zdawało się, że rzuci się na białych i spali ich wraz z całym cyrkiem, sachem niespodziewanie znika z areny, po to tylko, żeby powrócić z blaszaną miską – „wyciągając ją ku widzom, mówi błagalnym głosem: Was gefällig für den letzten der
Schwarzen Schlangen!... [Co łaska dla ostatniego z Czarnych Wężów]” (N 189).
Sienkiewicz ironicznie konkluduje:
Po przedstawieniu sachem pił piwo i jadł knedle „Pod Złotym Słońcem”. Otoczenie wpływ widocznie wywarło. Zyskał wielką popularność w Antylopie, zwłaszcza u kobiet. Robiono nawet plotki...
[N 189]

A jak wyglądają sprawy Indian dzisiaj, po przeszło 100 latach zarówno od bitwy
nad Little Bighorn, jak i od czasu akcji w opowiadaniach Sienkiewicza? Co się
zmieniło na lepsze czy na gorsze? O odpowiedź na te pytania pokusiła się ostatnio
doskonale w tych problemach zorientowana Aleksandra Ziółkowska-Boehm w książce symptomatycznie zatytułowanej Otwarta rana Ameryki (Bielsko-Biała 2007). Nie
trzeba dodawać komentarza, gdyż – jak mawiali starożytni – „sapienti sat”.
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Abstract
JERZY R. KRZYŻANOWSKI Columbus State University, Ohio, USA
SIENKIEWICZ, GENERAL CUSTER AND INDIANS

The article presents Henryk Sienkiewicz as the author of reports written during his stay in the USA
between 1876–1878 and published in “Gazeta Polska” (“Polish Gazette”) as Listy z podróży do Ameryki
(Letters from America). It focuses mostly on the account from his meeting with the Sioux, two months
before general Custer’s famous Battle of the Little Bighorn River with the Indians, on the impressions
from this meeting and on Sienkiewicz’s further reflections connected with it, as well as sketches the
circumstances of the mentioned battle. The article concludes with the remarks on Sienkiewicz’s return
to Indian issues in his short stories Orso and Sachem.
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STEFAN ŻEROMSKI WOBEC JUBILEUSZU LWA TOŁSTOJA
Publikowany tutaj nieznany artykuł Stefana Żeromskiego powstał w związku z uroczyście w Rosji obchodzoną 80 rocznicą urodzin Lwa Tołstoja. Z tej okazji niektóre
pisma rosyjskie zdecydowały się wydać specjalne numery – i do tych okolicznościowych numerów zamówiły u rosyjskich i europejskich myślicieli, uczonych i literatów wypowiedzi na temat roli i znaczenia twórczości i działalności Tołstoja. Prośby
o nadesłanie takich opinii kierowano także do polskich autorów. Wiadomo, że dla
petersburskiego dziennika „Riecz” o Tołstoju napisał Bolesław Prus 1, a na apel
moskiewskich „Russkich wiedomosti” krótkimi szkicami zareagowali Henryk Sienkiewicz 2 oraz Eliza Orzeszkowa 3. Nie było dotąd wiadomo, iż z podobną prośbą
redakcja ta zwróciła się i do Stefana Żeromskiego.
W Bibliotece Narodowej w Warszawie zachował się list do Żeromskiego – w dniu
7/20 VIII 1908 wysłany do niego w imieniu redakcji „Russkich wiedomosti” przez
profesora Dmitrija Nikołajewicza Anuczina. List napisany został po polsku i brzmiał
następująco:
Czcigodny Panie! Redakcja dziennika „Russkije wiedomosti”, pragnąc uczcić jubileusz Leona Tołstoja, zamierza poświęcić wielkiemu pisarzowi specjalny numer, w którym będą pomieszczone artykuły i odezwy o Tołstoju koryfeuszów europejskiej myśli, literatury i sztuki. W tym celu redakcja zwraca
się również do Ciebie, Czcigodny Panie, z prośbą, byś zechciał skreślić i nadesłać nam bodaj kilkanaście
wierszy o naszym i zarazem wszechświatowym wielkim pisarzu. Jubileuszowy numer ma wyjść w dniu
28 sierpnia / 10 września br. Racz, Czcigodny Panie, przyjąć wyrazy szczerego i głębokiego szacunku
i poważania 4.

1

2

3

4
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B. P r u s, Po powodu jubileja. „Riecz” 1908, nr 217, z 11/24 IX. Polski tekst znany z omówienia
i obszernych fragmentów przedrukowanych w „Dzienniku Kijowskim” (1908, nr 200, z 27 IX):
Bolesław Prus o Tołstoju.
G. S i e n k i e w i c z, Lew Tołstoj. (Pieriewod s rukopisi). „Russkije wiedomosti” 1908, nr 199, z 28 VIII/
10 IX. Polską wersję publikowano kilkakrotnie w prasie – zob. np. Sienkiewicz o Tołstoju. „Czas”
1908, nr 204, z 5 IX.
E. O r z e s z k o, Lew Tołstoj. (Piśmo w redakcyju. Pieriewod s polskago). „Russkije wiedomosti”
1908, nr 207, z 6/19 IX. Polski przekład: Orzeszkowa o Tołstoju. W: E. O r z e s z k o w a, Pisma
krytycznoliterackie. Zebrał, oprac. E. J a n k o w s k i. Wrocław 1959, s. 490–491.
D. N. A n u c z i n, list do S. Żeromskiego, z 7/20 VIII 1908. Bibl. Narodowa, rkps 17 218, t. 1. List
napisany został na maszynie – zapewne przez kalkę i w paru egzemplarzach. Nie znamy treści zaproszenia, jakie redakcja wysłała do Sienkiewicza, wiadomo natomiast, jaki list otrzymała Orzeszkowa, gdyż jego fragmenty zacytował w komentarzu edytorskim wydawca Pism krytycznoliterackich.
Do Orzeszkowej redaktor „Russkich wiedomosti” – także 7/20 VIII 1908 – skierował m.in. takie
słowa: „redakcja zwraca się również do Ciebie, Czcigodna Pani, z prośbą, byś zechciała skreślić
i nadesłać nam bodaj kilkanaście wierszy o naszym i zarazem wszechświatowym wielkim pisarzu”.
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Również w Bibliotece Narodowej zachowały się dwie brulionowe wersje artykułu, który powstał najprawdopodobniej w odpowiedzi na zaproszenie redakcji „Russkich wiedomosti”. Teksty te znajdują się w zbiorku autografów Żeromskiego (sygn.
akc. 13 679), zakupionym od Moniki Żeromskiej w roku 1992 i opatrzonym tytułem
Zielony kajet.
Te dwie brulionowe wersje artykułu (obie niezatytułowane) są objętościowo
nierówne. Wcześniejsza zajmuje 6 kart białego papieru w linie – obustronnie zapisanych niebieską kredką; pismo tutaj wyraźne, z nielicznymi poprawkami dokonanymi tą samą niebieską kredką lub czarnym atramentem; duże fragmenty tekstu
(prawie cała karta 2 i 3) przekreślone. Układ tekstu niezbyt przejrzysty; widać, że
porządek zdań i myśli formował się w trakcie pisania: na początku mowa jest o tym,
iż literatura rosyjska przechodziła i przechodzi obojętnie wobec potwornych krzywd,
jakie ze strony państwa rosyjskiego spotykały i spotykają polski naród, dalej następuje pochwała twórczości literackiej Tołstoja i niezwykle wysoka ocena Anny
Kareniny, potem wracają sprawy ogólniejsze – spostrzeżenie, że literatura polska
i sprawa polska Rosjan nie interesują, przypomnienie, iż „wielki pisarz Dostojewski
smagał nas niezgorzej” – i znowu słowa podziwu dla twórczości Tołstoja.
Druga wersja artykułu jest i skromniejsza objętościowo, i myślowo bardziej
zdyscyplinowana. Zajmuje 4 karty białego papieru w kratkę, zapisane obustronnie
czarnym atramentem. Artykuł o Tołstoju wypełnia karty 1–3v; na karcie 4 znajdują się 3 jednozdaniowe informacje o bohaterach utworów Tołstoja (nie mieszczące
się w strukturze artykułu); karta 4v została pusta. Zapis ten, zbliżony do czystopisowego, zaczyna się pismem starannym, niemal bez skreśleń i poprawek, potem
wszakże, na kartach 2–3v, tekst jest w kilku miejscach przerabiany i uzupełniany.
Nie wiadomo, czy Żeromski przygotował jakiś następny czystopis tej swojej
jubileuszowej wypowiedzi i czy go wysłał do Moskwy. W numerze 199 „Russkich
wiedomosti” z 28 VIII 1908, prawie w całości poświęconym Tołstojowi, opinii Żeromskiego nie ma, nie pojawiła się też – ani w tym numerze, ani w następnych –
żadna informacja, z której wynikałoby, iż w jakikolwiek sposób odpowiedział on na
zaproszenie redakcji. Nie da się rozstrzygnąć zatem, czy Żeromski, przygotowawszy
swój artykuł prawie w zupełności, zrezygnował z nadania mu definitywnej wersji
czystopisowej i ostatecznie go do redakcji „Russkich wiedomosti” nie wysłał, czy
też zrobił to, natomiast redakcja, ze względu na antyrosyjską wymowę polityczną
tekstu, zdecydowała się go nie drukować. Drugie przypuszczenie jest jednak tylko
spekulacją, której nie można wesprzeć żadnymi dowodami.
Nawet jeśli Żeromski zrezygnował z druku swej wypowiedzi, to – wydaje się –
zasługuje ona na publikację. I to z kilku względów.
Po pierwsze dlatego, że jest myślowo i pisarsko dopracowana niemal jak czystopisowy tekst finalny. Po wtóre – ponieważ Żeromski w swym sposobie myślenia
o literaturze rosyjskiej i polsko-rosyjskich stosunkach literackich dość istotnie
różni się od Prusa, Sienkiewicza i Orzeszkowej, co stwarza okazję do wyśledzenia
nie tylko indywidualnych różnic między nimi, ale być może także odmienności
międzypokoleniowych. Po trzecie wreszcie – gdyż autor Syzyfowych prac daleko
wykracza poza ramy refleksji na temat literatury i jej miejsca w świecie wartości
humanistycznych, nie ogląda się na poprawność, nie waha się mówić o interesach
politycznych i konfliktach narodowych.
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Już w roku 1892, w jednym ze swych pierwszych tekstów publicystycznych,
gdy dla krakowskiej „Nowej Reformy” pisał obszerne omówienie świeżo wówczas
wydanej w Rosji powieści N. Pokrowskiego Blednow, której bohater gorliwie przykłada ręki do ucisku narodowego i rusyfikacji w Warszawie, zwrócił Żeromski
uwagę, że literatura rosyjska, nawet ta buntująca się przeciw niesprawiedliwości
i krzywdzie słabych, ze zdumiewającą obojętnością przechodzi obok krzywd i nieprawości spadających na naród polski. Na początku tamtego artykułu napisał:
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 Sołowjowa, śmiało i bezwzględnie
nawołującego społeczeństwo rosyjskie do wymierzenia sprawiedliwości skrzywdzonej Polsce (Kwestia
nacjonalizmu w Rosji 5) – nie można wskazać żadnego pisarza, który by stawał w obronie naszej, wobec
niezliczonej zgrai prokuratorów niszczenia i wynaradawiania. Genialny melancholik północy, Iwan Turgieniew, mówił o sobie umierając, że był zawsze prawdiw i czestien (prawdomówny i szlachetny) – miał
jednak tyle tej szlachetności, że pisał broszury popierające system wynaradawiania w Królestwie. Wprawdzie szkicował czasami tendencyjnie dodatnie sylwetki Polaków i Polek (Kwieciński w powieści Stiepnoj
Korol Lir, bohaterka pow[ieści] Now'), lecz są to raczej kontrasty, pomysły przygodne i środki artystyczne
do oświetlenia niedołęstwa lub małostkowości w postaciach rdzennie rosyjskich. Dostojewski – ten mistyk
altruizmu, poeta litości, jak go nazywa Brandes, nienawidził Polaków nie gorzej od Katkowa i wyszydzał
wady tych nawet, którzy ginęli w kopalniach sybirskich. Szczedrin – najbardziej może oryginalny, niedoceniony pisarz naszego wieku, nieskazitelny rzecznik praw człowieka, daleko widzący mędrzec, chłostał aż do zaciekłości swym dowcipem, subtelniejszym bez wątpienia niż dowcip Dickensa i zjadliwszym
niż dowcip Heinego, ten „szereg kolosalnych nieporozumień”, jakim według niego jest Rosja współczesna
– dla nas jednak nie miał w swym niewyczerpanym arsenale ani jednej skałki 6.

W 16 lat później, w artykule przygotowywanym z okazji jubileuszu Lwa Tołstoja, zamierzał Żeromski oskarżenie to powtórzyć, ale nie (jak w roku 1892) w gazecie wydawanej w Krakowie, lecz w jednym z największych dzienników rosyjskich.
Oto „wyczytany” z brulionu tekst tego artykułu 7:
[JUBILEUSZ LWA TOŁSTOJA]

Pracownicy na polu literatury polskiej, należący do tego pokolenia co piszący te słowa, znają dobrze literaturę rosyjską. Można nawet, nie popełniając przesady, powiedzieć, że znają
literaturę rosyjską lepiej, bezwzględniej niż Rosjanie. Powziąwszy znajomość języka za dni
dzieciństwa i młodości w sposób przymusowy, jak gdyby przez zastrzykiwanie bolesne tego
języka w krew, w mózg, w serce i nerwy, oplecione nim mając jak powrozem trudy swe,
prace, zamiary i marzenia, zakute w ten język jak w kajdany przez całe życie – zgłębiło to

5

6

7
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Mowa o wydanej w Petersburgu w r. 1888 książce rosyjskiego filozofa, teologa i poety W. S o ł o wj o w a (1853–1900) Nacyonalnyj wopros w Rossii. Autor pisał tam m.in. o historycznych winach
Rosji wobec Polski oraz o potrzebie pojednania Rosjan i Polaków.
M. E., Sędzia – „Obrusitiel”. „Blednow”. Powieść. Napisał N. Pokrowski, Petersburg 1891. „Nowa
Reforma” 1892, nr 83, z 10 IV. Przedruk fragmentów w tomie: 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, s. 192–193.
Nie rejestruje się tutaj jedno- ani parowyrazowych skreśleń czy nadpisań przedstawiających proces
dochodzenia autora do ostatecznego (przynajmniej na tym etapie pracy) kształtu artykułu, oznacza
się natomiast miejsca, w których miały się w tekście pojawiać jakieś uzupełnienia, może jakieś
nowe myśli, nowe treści, ale nie zostały przez autora wprowadzone. Pisownię i interpunkcję zmodernizowano.
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pokolenie piszących twórczość rosyjską do rdzenia, ma możność spoglądać na nią z góry
i z dołu, twarzą w twarz i z ukosa – słowem: zgoła krytycznie.
Niezmierzony jest rozmiar krzywdy, którą zadał naród rosyjski narodowi polskiemu.
Nie krew wylana na polach walk, nie tłumy zadręczone w katorgach są tej krzywdy wyrazem,
lecz najokrutniejszą jej miarą jest zduszenie polskiej siły życia przez rosyjską przemoc.
Polska jest jak brzoza żywa, którą przemoc rosyjska zgięła, a gałęzie jej i pień przywaliła
nieudźwignioną górą gliny. Wszystkie pieśni wielkiej poezji polskiej, wszystkie 8 nieśmiertelne żale nad ojczyzną Mickiewicza, Słowackiego, Norwida i Wyspiańskiego nie zdołały i nie
zdołają wyrazić tej straty, jaką poniósł i świat, i my przez tyloletnie nasze zawalenie gliną.
Literatura rosyjska, naszemu pokoleniu tak doskonale i ze wszech stron znana, nie
westchnęła nigdy nad drzewem naszego żywota, nie zasmuciła się nigdy obrazem naszego
nieszczęścia. Dola polska, sztuka i literatura jest dla literatury rosyjskiej nieznana i obca 9.
Nie piszę tych słów w chwili tak dla pisarstwa rosyjskiego uroczystej z zamiarem wynurzenia
skargi. Przeciwnie – jeżeli wolno tu wyrazić osobisty pogląd – znajduję w tym szczególną
pociechę i ulgę, że sztuka polska w dwu jej przejawach, w poezji i malarstwie, z pewnością
stojąca na wielkiej wysokości – jest przez świat nie znana, zapomniana, istnieje tylko dla
nas samych – zapomnianego przez świat narodu.
Wielki pisarz i wielki człowiek, któremu Rosja hołd dziś składa i przed którym świat
czoło pochyla, nie schlebiał nam, gdyż nie schlebiał nikomu i niczemu na świecie. Patrzył
on przez naszą mogiłę i przez nasze ruiny w swoją dal. Jego pisma były dla nas zakazane
na równi z pismami naszych nieśmiertelnych poetów. Chodziły nasze dusze młodociane
w jego dal. A choć, przezwyciężywszy jego urok do cna, poszliśmy każdy w swą dal swoją
własną drogą, nie przestaliśmy go czcić w duchu i prawdzie. Twórczość jego jest jak tajna
dolina kwiecista w skałach jałowych gór 10. On zaś sam, pisarz, jest jak fenomen przyrody
– sam dla siebie, jedyny, człowiek przemożny. Imię jego znaczy to samo co słowo „męstwo”.
Wychodził w życiu swym naprzeciwko wszelkich uznanych prawd, zakorzenionych wierzeń, naprzeciwko potęg, rozsiadłych na szczytach i wśród tłumów. Stał się chorążym walczącym w łonie 11 ludzkości o prawo człowieka. Stał się ucieleśnionym Laonem, odchylającym
z uśmiechem płaszcz i nastawiającym piersi, z pieśni wielkiego Anglika 12.
Cześć wieczna nieugiętej jego cnocie, cześć jego samotnym pracom i cześć męstwu zastawniczemu 13 za prawa człowieka 14.
Abstract
ZDZISŁAW JERZY ADAMCZYK Kielce
STEFAN ŻEROMSKI AND LEO TOLSTOY’S JUBILEE
Published here is an unknown Stefan Żeromski’s statement on the occasion of Leo Tolstoy’s eightieth
birthday celebrated in the year 1908 in Russia. Following the Russian papers request, opinions about

8
9
10
11
12
13
14
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Po tym słowie jeden wyraz nie odczytany.
Po tych słowach przekreślone początki zdań: „Jest to wypadek najlepszy, bywa bowiem, że wielki
pisarz Dostojewski”; „Można bez przesady powiedzieć, że wyrazicielem”; „Wystarczy wymienić”.
W tym miejscu w tekście znak, że coś zostanie tutaj dodane, ale takiego uzupełnienia brak.
Lekcja niepewna.
Mowa o bohaterze poematu P. B. Shelleya Laon and Cythna.
zastawniczy (przestarz.) – oddawany w zastaw.
Na k. 4 brulionu zdania, które nie zostały przez autora włączone do artykułu: „Piotr Bezuchow
wzięty do niewoli wybuchający szalonym śmiechem z nieprzyjaciół, którym się wydaje, że jego
ducha wolnego wzięli do niewoli”; „Bohater Woskriesienija schodzący z wolna po stopniach dantejskiego piekła”; „Ów gospodarz ogrzewający ciałem swym kostniejące zwłoki parobka”.
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Tolstoy’s role and place in European literature were sent by, inter alia, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa,
Henryk Sienkiewicz, and their statements were published in the Russian press. Żeromski also prepared
his opinion, but it was not published since it fundamentally differed from the opinions by the authors
mentioned above. Żeromski sees and values the greatness of Tolstoy’s works though he regrets that
Tolstoy, showing his sensitivity to harm and injustice and defending humanistic values, fails to notice,
as generally Russian writers did, the multitude of harm and misfortunes the Polish nation suffered
from Russian captivity and oppression.
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LITERATURA ŚWIATOWA W CZASACH WIELKIEJ WOJNY (1914–1918)
JAN PAWEŁ KACZKOWSKI JAKO AKTOR POLSKO-NIEMIECKO-BELGIJSKIEGO TRANSFERU LITERACKIEGO*
1
W marcu 1916 lipska oficyna Insel-Verlag otrzymała list wysłany z niewielkiej
miejscowości Blankenese (obecnie jednej z dzielnic Hamburga) od publicysty i tłumacza, Jeana Paula d’Ardeschaha 1. Za nobliwie brzmiącym pseudonimem pisarskim, będącym rezultatem, z jednej strony, negatywnego wizerunku Polaków
funkcjonującego wówczas na terenie Rzeszy, z drugiej zaś – otwartości niemieckiej
burżuazji na kulturę francuską 2, ukrywał się Jan Paweł Kaczkowski (1874–1942),
który po ukończonych w Niemczech studiach osiadł na północy kraju, gdzie przebywał do ostatnich dni pierwszej wojny światowej. Dzięki swoim kontaktom w sferach literacko-artystyczno-przemysłowych mógł brać udział w niemieckim życiu
kulturalnym, które komentował w licznych sprawozdaniach sporządzanych dla
polskich periodyków, przygotowywał również recenzje i artykuły o literaturze polskiej, które regularnie zamieszczał m.in. na łamach „Polnische Blätter”, berlińskiego czasopisma redagowanego w latach 1915–1918 przez Wilhelma Feldmana 3, oraz
współpracował z niemieckimi wydawnictwami.
*

Niniejszy szkic jest wynikiem zainicjowanego przez Huberta van den Berga (UAM, Poznań) projektu dotyczącego transferu literatury niderlandzkojęzycznej do niemieckiego kręgu językowego
w okresie pierwszej wojny światowej. Leżąca u podstaw artykułu idea – by zjawiska zachodzące na
niemieckim rynku wydawniczym i w szeroko pojętym niemieckojęzycznym polu kulturowym połączyć z dowartościowaniem mniejszych, peryferyjnych literatur europejskich powstających w regionach i krajach, które w latach 1914–1918 znajdowały się w sferze wpływów Rzeszy Niemieckiej,
oraz w państwach neutralnych, a także skonfrontować z funkcjonującymi w tym czasie wyobrażeniami dotyczącymi systemu literatury światowej – została oparta na koncepcjach wypracowanych
przez H. v a n d e n B e r g a (Pénétration poétique. Kulturtransfer und deutsche Kulturpropaganda
im Ersten Weltkrieg. Bielefeld 2015 áw przygotowaniuñ). Artykuł ten powstał dzięki stypendiom
badawczym przyznanym przez Deutsches Literaturarchiv (Niemieckie Archiwum Literackie; dalej:
DLA) w Marbach nad Neckarem oraz przez Goethe- und Schiller-Archiv (dalej: GSA) w Weimarze.

1

J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 16 III 1916. GSA, sygn. 50/82,1.
Zob. I. S u r y n t, M. Z y b u r a, Einleitung. W: Hochverehrter Herr Doctor. Jean Paul d’Ardeschahs
Briefe an Carl Hauptmann 1909–1913. Hrsg. und kommentiert von I. S u r y n t, M. Z y b u r a.
Dresden 2007, s. 8–9.
Zob. S. S i e r o t w i ń s k i, Jan Paweł Kaczkowski. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 11.
Warszawa 1965, s. 371.

2

3
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Kaczkowski znany jest w literaturze przedmiotu głównie jako tłumacz literatury polskiej na język niemiecki. Swoją translatorską przygodę rozpoczął od przełożenia wybranych nowel Cypriana Norwida, które poprzedził obszernym wstępem
własnego autorstwa 4, następnie przekładał m.in. dzieła Jana Kasprowicza, Marii
Konopnickiej, Stanisława Przybyszewskiego, Józefa Ruffera, Juliusza Słowackiego
i Kazimierza Przerwy-Tetmajera 5. Uznanie przyniosło mu tłumaczenie Chłopów
Władysława Stanisława Reymonta, które ukazało się w 1912 r. w jenajskim wydawnictwie Eugena Diederichsa 6. Zwracając się do oficyny Insel-Verlag Kaczkowski jednak nie tylko występował jako znawca i tłumacz literatury polskiej, lecz
ubiegał się o zaangażowanie go do prestiżowego projektu przekładu na język niemiecki najważniejszych tekstów literatury belgijskiej. Dyrektor Insel-Verlag, Anton
Kippenberg (1874–1950), należał bowiem do grona głównych twórców belgijsko-niemieckiego transferu literackiego, zainicjowanego podczas pierwszej wojny
światowej, którego tłem była, ogłoszona w styczniu 1915 przez kanclerza Theobalda von Bethmann-Hollwega, „Flamenpolitik”, roztaczająca nad Flamandami rodzaj
protektoratu i dążąca do ścisłego przestrzegania nie respektowanych dotąd praw
językowych oraz autonomii kulturalnej w niderlandzkojęzycznej części Belgii.
W niniejszym artykule poddaję historycznoliterackiej rekonstrukcji działalność
Kaczkowskiego w okresie pierwszej wojny światowej w obszarze zarówno polsko-niemieckiego, jak i niemiecko-belgijskiego transferu kulturowego. Interesują mnie
w tym kontekście strategie retoryczne, za których pomocą Kaczkowski, występujący w charakterze tłumacza i pośrednika literackiego, odwoływał się do istniejącej
w latach 1914–1918 na niemieckim rynku wydawniczym koniunktury recepcyjnej
na „peryferyjne” 7 literatury z krajów okupowanych przez państwa centralne. Lektura korespondencji Kaczkowskiego z Insel-Verlag jest ponadto wartościowa z innego powodu: przynosi ona kolejne informacje podważające jego wyłączne autorstwo
przekładów na język niemiecki. Historycznoliteracka narracja stanowi punkt wyjścia
do analizy – po pierwsze – miejsca zajmowanego przez „mniejsze” literatury europejskie w ramach ówczesnego systemu literatury światowej; po drugie, roli instytucji powołanych w celu planowania i realizowania propagandy kulturowej w międzynarodowym transferze literackim oraz – po trzecie – znaczenia zaangażowanych
w ów transfer pośredników kulturowych. Zaprezentowany materiał archiwalny
4
5
6
7
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C. K. N o r w i d, Eine Auswahl aus seinen Werken. Übers. J. P. d ’ A r d e s c h a h. Minden 1907.
Zob. S i e r o t w i ń s k i, op. cit.
W. S. R e y m o n t, Die polnischen Bauern. Übers. J. P. d ’ A r d e s c h a h. Jena 1912.
Używając terminów takich, jak „literatury peryferyjne”, „literatury mniejsze” czy „literackie peryferie”, odnoszę się do funkcjonującego w praktyce instrumentu wartościowania niektórych literatur narodowych w odniesieniu do konkurujących z nimi literatur dużych obszarów językowych
i kulturowych. W międzykulturowym porównaniu – kultury Europy Środkowej i Wschodniej
określane są zarówno z punktu widzenia Zachodu (Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii), jak
i Wschodu (Rosji) jako „małe” czy „peryferyjne”. Jestem, oczywiście, świadomy umowności tak
formułowanych ocen, które są uzależnione od „wyobrażeń czasowych, przestrzennych oraz aksjologicznych” (Ch. P r u n i t s c h, Vorwort. W zb.: Konzeptualisierung und Status kleiner Kulturen.
Beiträge zur gleichnamigen Konferenz in Dresden vom 3. bis 6. März 2008. Hrsg. … München 2009,
s. 9). Zob. Ch. P r u n i t s c h: Zur Semiotik kleiner (slavischer) Kulturen. „Zeitschrift für slavische
Philologie” 2004, z. 1; Kulturelle Kleinheit als Konzept. „Bulletin der deutschen Slavistik” 12 (2006).
Za zwrócenie mi uwagi na publikacje Prunitscha dziękuję dr K l a v d i i S m o l i.
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posłuży w ostatniej części szkicu do skonstruowania ogólnego modelu funkcjonowania pola literackiego i artystycznego w warunkach konfliktu wojennego.
2
List Kaczkowskiego do Insel-Verlag został napisany w formie autoprezentacji,
w której ramach polski tłumacz i pośrednik kulturowy zwracał uwagę lipskiego
wydawcy na wysoką jakość wykonywanych przez siebie przekładów (załączył recenzję niemieckiego tłumaczenia Chłopów) oraz na możliwość praktycznego wykorzystania własnych zainteresowań literaturą polską oraz belgijską w warunkach
geopolitycznych zaistniałych po sierpniu 1914. Kaczkowski podkreślał osobistą
znajomość z francuskojęzycznym literatem Georges’em Eekhoudem (1854–1927),
który w ramach planowanej przez Kippenberga serii wydawniczej prezentującej
literaturę flamandzką od średniowiecza do współczesności miał otwierać galerię
współczesnych autorów belgijskich. Kaczkowski zdawał sobie doskonale sprawę
z faktu, iż piśmiennictwo z obszarów okupowanych przez państwa centralne, jak
też objętych działaniami wojennymi wzbudzało zainteresowanie niemieckich czytelników, dzięki czemu literatura polska oraz francusko- i niderlandzkojęzyczna
literatura belgijska figurowały w ofercie większości oficyn funkcjonujących na terenie Rzeszy.
Ówczesną wyjątkową pozycję mniejszych literatur narodowych na niemieckim
rynku wydawniczym, największym wtedy w Europie 8, można zrekonstruować na
podstawie dostępnych informacji statystycznych oraz analizy zawartości pism
branżowych. W trzecim pełnym roku wojny redakcja „Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel” 9 zainicjowała kwartalną publikację szczegółowego przeglądu statystycznego nowości ukazujących się na niemieckim rynku wydawniczym w 1917 roku.
Cztery raporty za r. 1917 10 podają łączną liczbę 3271 nowości, z czego 278 pozycji

8

9

10
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W latach 1901–1910 na niemieckim rynku książki ukazało się 31 281 tytułów. W pierwszej dekadzie XX w. na kolejnych miejscach pod względem liczby opublikowanych książek plasowała się
Rosja – 29 057, Stany Zjednoczone – 13 470, Francja – 11 266, Wielka Brytania – 10 804 oraz
Włochy – 6788 (Internationale Statistik der geistigen Produktion. Zehnjährige Übersicht, 1901–1910.
„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1912, nr 44, s. 2329).
Założone w 1834 r. pismo „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” funkcjonowało od
r. 1835 jako oficjalny organ Giełdowego Stowarzyszenia Niemieckich Księgarzy, będąc tym samym
najważniejszym periodykiem branży edytorskiej. W pierwszych trzech dziesięcioleciach działalności „Börsenblatt” ukazywał się jako tygodnik, a od 1867 r. jako dziennik. Zadaniem pisma było
informowanie księgarzy oraz prywatnych czytelników o nowościach wydawniczych i aktualnej
sytuacji na rynku książki. Działalność „Börsenblatt” została na krótko zawieszona w r. 1945, po
czym wznowiono jego druk na terenie obu stref okupacyjnych, w Lipsku oraz we Frankfurcie nad
Menem. W styczniu 1991 dokonano fuzji pisma i obecnie ukazuje się ono pod tytułem „Börsenblatt
– Wochenmagazin für den Deutschen Buchhandel” (zob. Aus alten Börsenblättern. Ein Anzeigen-Querschnitt durch das „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1834–1945. Hrsg., ausgew.
und zusammengestellt von K. G. S a u r [i in.]. München 1966. – S. F ü s s e l, G. J ä g e r,
H. S t a u b, Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1825–2000. Ein geschichtlicher Aufriss.
Frankfurt am Main 2000. – J. W e i ß, B. G. Teubner zum 225. Geburtstag. Adam Ries – Völkerschlacht – F. A. Brockhaus – Augustusplatz – Leipziger Zeitung – Börsenblatt. Leipzig 2009).
Statistische Übersicht der im 1–4 Vierteljahr 1917 erschienenen Neuigkeiten des deutschen Buch-
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stanowiły przekłady. Analiza opublikowanych wyników tworzy następujący obraz
tłumaczonej literatury, z podziałem na poszczególne języki: francuski – 55; angielski – 50; szwedzki – 31; flamandzki – 26; rosyjski – 19; łacina – 11; angielski w odmianie amerykańskiej – 11; duński – 7; norweski – 7; włoski – 7; grecki – 6; polski
– 5; hebrajski – 4; turecki – 4; jidysz – 3; węgierski – 3; holenderski – 3; rumuński
– 2; chiński – 2; arabski – 2; bułgarski – 2; czeski – 2.
Owe cztery precyzyjne raporty okazały się, niestety, jednorazowym przedsięwzięciem i stanowią unikatowe dostępne źródło statystyczne dotyczące literatury
tłumaczonej na język niemiecki w okresie pierwszej wojny światowej 11. Należy przy
tym uwzględnić fakt, że r. 1917 w żadnej mierze nie może być postrzegany jako
reprezentatywny dla całego okresu toczącego się konfliktu. W drugiej połowie wojny niemieckie wydawnictwa znalazły się w nadzwyczaj trudnym położeniu materialnym. Wskutek brytyjskiej blokady morskiej coraz bardziej odczuwalny był brak
papieru drukarskiego, a jego centralna dystrybucja, wprowadzona w kwietniu 1916,
bynajmniej nie ułatwiała sytuacji. Do końca wojny marka niemiecka straciła połowę swojej siły nabywczej, na co wydawcy reagowali ciągłymi podwyżkami cen
książek 12. Pomimo tych niekorzystnych warunków tłumaczona literatura stanowiła 8,4% opublikowanych nowości, a więc niemal dwa razy tyle, co w okresie Republiki Weimarskiej (4,6%) 13. Poza owym dość zaskakującym wynikiem przywołana
tu analiza wydrukowanych na łamach „Börsenblatt” raportów kwartalnych przynosi raczej przewidywalny obraz transferu literackiego do niemieckiego obszaru
językowego: 19,7% przekładów to tłumaczenia z francuskiego, 17,9% z angielskiego, na miejscu trzecim lokują się przekłady ze szwedzkiego (spowodowane w dużej
mierze przyznaniem Literackiej Nagrody Nobla w 1916 r. Vernerowi von Heidenstamowi). Z kolei liczne tłumaczenia z języka flamandzkiego wyjaśnia przyjęta
wobec okupowanej Belgii niemiecka polityka, która była w latach 1915–1918 tematem szeroko i intensywnie w Niemczech dyskutowanym. Przyczyniła się ona do
ponownego ożywienia tzw. Flamenromantik, czyli postrzegania Flamandów jako
narodu bratniego z racji wspólnoty językowo-kulturowej, które było kultywowane
przez wiele powstałych wówczas stowarzyszeń niemiecko-flamandzkich 14.
W świetle przedstawionej analizy peryferyjne literatury europejskie zajmują na

11

12

13

14
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handels, bearbeitet nach den im Börsenblatt veröffentlichten täglichen Verzeichnissen. „Börsenblatt
für den Deutschen Buchhandel” 1917, nr 127, s. 636–638; nr 192, s. 981-983; 1918, nr 19,
s. 44–46; nr 114, s. 272–276.
Dostępne opracowania, w tym najbardziej aktualna historia niemieckiego rynku wydawniczego
w okresie 1871–1918 (Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. T. 1:
Das Kaiserreich 1871–1918. Cz. 2. Hrsg. G. J ä g e r [i in.]. Frankfurt am Main 2003) nie zawierają informacji na temat statystyki tłumaczeń z języków obcych na niemiecki.
Zob. S. L o k a t i s, Der militarisierte Buchhandel im Ersten Weltkrieg. W: Geschichte des deutschen
Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. T. 1: Das Kaiserreich 1871–1918. Cz. 3. Hrsg. G. J ä g e r.
Berlin 2010, s. 458.
Zob. B. K a s t n e r, Statistik und Topographie des Verlagswesens. W: Geschichte des deutschen
Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. T. 2: Die Weimarer Republik. Cz. 1. Hrsg. E. F i s c h e r,
S. F ü s s e l. München 2007, s. 365.
Zob. W. D o l d e r e r, Deutscher Imperialismus und belgischer Nationalitätenkonflikt. Die Rezeption
der Flamenfrage in der deutschen Öffentlichkeit und deutsch-flämische Kontakte 1890–1920. Melsungen 1989.
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niemieckim rynku książki równie peryferyjną pozycję. Należy jednakże podkreślić,
że choć informacje leżące u podstawy tej analizy potwierdzają wzmożoną „koniunkturę recepcyjną” niemieckiego rynku książki wobec zagranicznych wytworów literackich, to nie dają nam pełnego obrazu międzynarodowego transferu literackiego
w latach 1914–1918. Istotnym ograniczeniem jest w tym przypadku nie tylko
niewielki zakres czasowy statystycznej próby, ale także jej koncentracja na nowościach wydawniczych, ignorująca tłumaczenia opublikowane przed wybuchem
wojny, które dzięki zaistniałej sytuacji konfliktu jeszcze raz znalazły się w centrum
zainteresowania księgarzy i czytelników. Chcąc uzyskać wgląd w sposób funkcjonowania mniejszych literatur europejskich na niemieckim rynku wydawniczym,
które było warunkowane czynnikami natury polityczno-militarnej, należy również
zwrócić uwagę na fakt, że statystyka „Börsenblatt”, uwzględniająca tylko przełożoną na język niemiecki beletrystykę, pomijała szeroko pojętą literaturę faktu na
temat obszarów okupowanych oraz objętych działaniami zbrojnymi. W miarę kompletny obraz transferu literackiego w okresie pierwszej wojny światowej można
otrzymać jednak wyłącznie poprzez rezygnację z XIX-wiecznego ekskluzywnego
znaczenia słowa „literatura” i powrót do klasycznego rozumienia terminu nazywającego wszystko to, „co mogły wytworzyć retoryka i poetyka” 15.
Tak więc, choć rynek książki stanowi istotny wskaźnik transferu literackiego,
to na podstawie statystyk opublikowanych nowości z zakresu literatury pięknej
trudno zbudować sobie wyobrażenie o dynamice funkcjonowania peryferyjnych
literatur europejskich na niemieckim rynku wydawniczym. Nieco pełniejszy obraz
zainteresowania kulturowymi peryferiami możemy jednak otrzymać, przyglądając
się ogłoszeniom zamieszczanym na łamach wzmiankowanego pisma „Börsenblatt
für den Deutschen Buchhandel”, za których pomocą wydawcy starali się zwrócić
uwagę księgarzy i właścicieli składów sortymentowych na opublikowane tytuły.
Ograniczona do okresu analogicznego do wcześniejszej próby statystycznej analiza
cało- i półstronicowych anonsów ze wszystkich 300 numerów pisma w r. 1917
przynosi następujące wyniki dla tłumaczonej beletrystyki (pierwsza podana liczba)
oraz dla literatury faktu dotyczącej poszczególnych państw lub grup narodowych
(druga z podanych liczb): Belgia – 27:38; Rosja – 8:36; Polska –13:18; Turcja – 4:22;
Anglia – 5:17; Francja – 10:1; Bułgaria –1:10; Rumunia – 2:8; Stany Zjednoczone
– 0:10; Szwecja – 5:4; Dania – 6:0; Holandia – 3:2; Węgry – 2:2; Serbia – 0:4; Hiszpania – 1:2; Czechy – 1:0; Norwegia – 1:0; Finlandia – 1:0; Chorwacja – 0:1. Niektóre z przedstawionych rezultatów wymagają dodatkowego komentarza. Tłumaczenia z języka rosyjskiego oraz publikacje o Rosji miały związek głównie z tematyką rewolucji październikowej, przez co wykraczały poza kontekst zainteresowania
kulturą narodową. Z kolei wysokie miejsce Anglii wynikało z wielokrotnego anonsowania przychylnej dla państw centralnych rozprawy propagandowej irlandzkiego
nacjonalisty George’a Chattertona-Hilla 16. Po przyjęciu obu zastrzeżeń obraz dynamiki transferu kulturowego, widziany tym razem z perspektywy ukierunkowanej

15
16
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A. C o m p a g n o n, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek. Przeł. T. S t r ó ż y ń s k i. Gdańsk
2010, s. 23.
G. C h a t t e r t o n - H i l l, Moloch England! Was Deutschland im Fall eines englischen Sieges zu
erwarten hätte. Irlands Schicksal als Warnung für Deutschland. Dresden 1917.
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na potencjalnego odbiorcę polityki wydawniczej, zwraca naszą uwagę wzmożonym
skupieniem się na kulturze i literaturze krajów okupowanych (Belgii i Polski) oraz
sprzymierzonych (Turcji, Bułgarii i Rumunii).
Powody owego zainteresowania wychodziły w oczywisty sposób poza argumenty natury estetyczno-literackiej i wiązały się z aktualnymi kwestiami militarno-politycznymi. Przykładem może być opis założonej w 1917 r. w Lipsku przez Gustava Weiganda „Bibliothek bulgarischer Schriftsteller und Dichter” („Biblioteki
Bułgarskich Pisarzy i Poetów”). Reklama pierwszego tomu serii, Erzählungen und
Novellen (Opowiadania i nowele) Iwana Wazowa, odwoływała się do literackich
preferencji odbiorców, mających docenić „kunsztownie dobrany zbiór”, a zarazem
prezentowała tę serię jako „próbę wprowadzenia do nas [tj. do Niemiec] tak mało
dotychczas znanej literatury rozwijającego się i sprzymierzonego w najwierniejszym
braterstwie broni narodu” 17.
Flamandzka beletrystyka oraz literatura faktu dotycząca tematyki belgijskiej
stanowiły w opinii wydawców „efektowne książki nadające się do wystawienia
w sklepowych witrynach”, gdyż odpowiadały „w daleko idącym stopniu wszechstronnej potrzebie orientacji” 18. Lansowana przez Niemców od stycznia 1915 Flamenpolitik, za której pomocą okupant chciał pozyskać sympatię części społeczeństwa
flamandzkiego, dawała unikatową szansę niemieckim oficynom. Herbert van Uffelen konstatował w swojej monografii poświęconej recepcji współczesnej literatury
niderlandzkiej w niemieckim kręgu językowym, iż w okresie trwania pierwszej
wojny światowej cała uwaga wydawców skoncentrowana była na autorach flamandzkich, podczas gdy pisarze z północnych Niderlandów nie mogli aspirować
nawet do części sukcesu, który przypadł w udziale ich południowym sąsiadom.
Van Uffelen wyraża ten nierówny stosunek w liczbach: w latach 1914–1918 ukazało się 14 tytułów autorów holenderskich, Flamandowie zaś byli w tym samym
czasie reprezentowani na niemieckim rynku przez 73 publikacje, w tym 8 antologii 19.
17
18
19
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„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1917, nr 99, s. 2949.
Ibidem, 1916, nr 16, s. 369; nr 24, s. 604.
H. v a n U f f e l e n, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830–1990.
Münster 1993, s. 233. Nakreślony przez autora obraz popularności literatury flamandzkiej w Niemczech w latach 1914–1918 daje pewne ogólne wyobrażenie, choć jest daleki od doskonałości. Zaprezentowane w monografii liczby (14 tytułów holenderskich vs. 73 flamandzkich) dają się łatwo
zweryfikować chociażby na podstawie bibliografii współczesnej literatury niderlandzkiej w przekładzie na język niemiecki, wydanej przez tego samego badacza (H. v a n U f f e l e n, Bibliographie der
modernen niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung 1830–1930. Münster 1993). Jeśli
nie będziemy liczyć wszystkich wznowień danego tytułu, stosunek ten, w oparciu o informacje
zebrane przez van Uffelena, będzie wynosił 6:37. Choć nadal wynika z tego, że transfer literatury
belgijskiej do niemieckiego obszaru językowego był silniejszy od transferu literatury z Holandii, to
liczby są jednak nieco inne. Poza tym van Uffelen nie uwzględnia procesu produkcji książek. Tytuły, które ukazały się w r. 1914, były niewątpliwie w dużej części tłumaczone i redagowane przed
wybuchem wojny. Analogicznie: książki wydane w r. 1919, a nawet nieco później, musiały zostać
przygotowane do druku jeszcze, gdy trwał konflikt. Z punktu widzenia recepcji istotny jest ponadto czynnik obiegu książki: wiele spośród tytułów opublikowanych przed 1914 r. (szczególnie książek autorów holenderskich) było dostępnych podczas wojny w ofercie handlowej wydawnictw.
Przeprowadzone przez van Uffelena studia mają także inne ograniczenia związane z oceną transferu w warunkach wojny. Delimitując swój materiał badawczy, van Uffelen jako punkt wyjścia
zarówno do monografii, jak i do towarzyszącej jej bibliografii, obrał r. 1830, czyli moment powsta-
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Wysuwane przez niemieckich romantyków tezy o niemiecko-flamandzkiej
wspólnocie ducha i języka odżyły po latach w nowym kontekście politycznym.
W jednym z wielu wydanych wówczas poradników do nauki języka, Flämisch für
alle Deutschen. Eine Anleitung zum leichten Erlernen der flämischen Sprache (Flamandzki dla każdego Niemca. Wskazówki do łatwej nauki języka flamandzkiego),
czytamy:
Od momentu zajęcia Belgii przez Niemcy zainteresowanie tym krajem i jego językiem znacznie
wzrosło. Przypominamy sobie słusznie, że Belgia od zawsze była niemiecka. Dopiero w 1794 r. znalazła
się pod francuską okupacją i została oddzielona od Austrii. Wielu Niemców, szczególnie tych pochodzących znad Renu, jest przekonanych, że rozpoznają w Belgii swoją ojczystą mowę. Dla nich niezrozumiały jest fakt, że ktoś taki jak Schiller odważył się stwierdzić, iż nieznany jest mu język holenderski czy
flamandzki. Co najmniej dziwne jest również to, że w żadnym niemieckim podręczniku nie znajdziemy
wiersza napisanego po flamandzku. Zajmowanie się językiem flamandzkim może przynieść każdemu
prawdziwemu przyjacielowi ojczyzny jedynie wielką radość 20.

W innym samouczku wskazywano w pierwszych zdaniach przedmowy na fakt
następujący:
flamandzki jest odgałęzieniem języka dolnoniemieckiego, który w granicach niemieckiej Rzeszy ma jedynie znaczenie dialektalne, ale w Holandii określany jest jako „holenderski”, w północnej Belgii jako
„flamandzki” (połączone zwą się „niderlandzkim”) i jako język pisany posiada znaczącą literaturę 21.

Układ poszczególnych rozdziałów, omawiających niderlandzką fonetykę, materiał gramatyczny oraz leksykalny, podkreślał, zgodnie z logiką zeprezentowaną
we wprowadzeniu, jedynie podstawowe różnice między standardem języka niemieckiego a jego – jak przekonywano – dialektalną odmianą. W dalszej części wywodu
argumentowano:
Wskutek światowej wojny język flamandzki zyskał znaczenie, którego wcześniej nie posiadał. Ruch
flamandzki energicznie zabiega o nadanie mu w końcu należnego prestiżu. Jednak niemieccy żołnierze,
stacjonujący od prawie półtora roku na flamandzkiej ziemi, cieszą się z tego pokrewieństwa językowego,
które umożliwia im porozumienie z mieszkańcami. […] Flamandowie znów sobie przypominają, że sta-

20
21
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nia państwa belgijskiego. Nie uwzględnił więc starszej literatury, w tym chociażby średniowiecznych
mirakli, które stanowiły istotną część kulturowego transferu w okresie pierwszej wojny światowej,
a także poezji i opowiadań drukowanych w czasopismach, dodatków do czasopism oraz publikacji
o objętości mniejszej niż pięć stronic (v a n U f f e l e n, Bibliographie der modernen niederländischen
Literatur in deutscher Übersetzung 1830–1930, s. 7). Teksty, które weszły w skład bibliografii, to
zwarte publikacje poezji, fikcjonalnej prozy oraz dramatów. Tym samym nie znajdziemy tu chociażby szeroko pojętej literatury niefikcjonalnej poświęconej historii, sztuce i społeczeństwu belgijskiemu (w tym ruchowi flamandzkiemu), niemieckiej okupacji Belgii, a także książek o charakterze publicystycznym oraz licznych przewodników językowych. Nierzadko były to tłumaczenia
dzieł autorów belgijskich i holenderskich (np. H. P i r e n n e, Geschichte Belgiens. T. 1–4. Übers.
F. A r n h e i m. Gotha 1899–1913. – J. H. L a b b e r t o n, Die sittliche Berechtigung der Verletzung
der belgischen Neutralität. Übers. J. R ü g g e b e r g. Berlin 1916). W końcu: w bibliografii van
Uffelena jest miejsce tylko dla literatury niderlandzkojęzycznej, przez co trudno otrzymać obraz
transferu całości literatury z Belgii, której znaczną część tworzyli autorzy piszący po francusku
(É. Verhaeren, G. Eekhoud, Ch. de Coster).
H. V e r b e e k, Flämisch für alle Deutschen. Eine Anleitung zum leichten Erlernen der flämischen
Sprache. Mönchen-Gladbach 1917, s. 10.
B. G a s t e r, Leitfaden zur schnellen Erlernung der vlämischen Sprache. Wolfenbüttel 1916, s. 3.
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nowią gałąź dużego germańskiego plemienia. Mimo wielowiekowego ucisku ze strony Hiszpanów i Francuzów uporczywie trzymali się swojej dolnoniemieckiej mowy, a obowiązkiem Niemców, jako najsilniejszego germańskiego narodu, jest pomocnie stać u ich boku oraz starać się [ich] zrozumieć i mówić językiem tych, z którymi nawiązaliśmy teraz bliższe stosunki. […] Flamandowie są zobowiązani do
używania flamandzkiego na swojej ojczystej ziemi i mają prawo do komunikowania się w tym języku.
Dlatego, Niemcy: we Flandrii rozmawiajcie z Flamandami po flamandzku, nie po francusku 22.

Choć zarówno wprowadzenie, jak i zdania oraz krótkie teksty zamieszczone
w charakterze ćwiczeń utrzymane były w propagandowym stylu Flamenpolitik, to
spore zainteresowanie tego typu publikacjami, wydawanymi w kilkunastotysięcznych nakładach i często wznawianymi, potwierdza istnienie autentycznej „koniunktury recepcji” na tematykę flamandzką. Czytelnik dostawał też dalsze wskazówki
lekturowe. Przykładowo, gdy trzymał w ręku pierwszy z cytowanych podręczników
do nauki języka, był zachęcany do zakupu zarysu historii literatury flamandzkiej,
biografii twórcy patriotycznych powieści historycznych, Hendrika Conscience’a,
ilustrowanego zbioru flamandzkich pieśni oraz antologii prezentującej rozprawy
niemieckich publicystów na tematy belgijskie 23.
W przypadku literatury z Polski, cieszącej się „silnym zainteresowaniem wśród
szerokiej publiczności” 24, zamieszczano nie tylko ogłoszenia o nowościach ukazujących się podczas wojny, ale również anonsy dotyczące książek wydrukowanych
przed rozpoczęciem się konfliktu. Wydawcy natychmiast wykorzystali polityczny
kontekst aktu 5 XI 1916, w którym władze niemieckie i austriackie, zmuszone do
poszukiwania rekrutów w okupowanym Królestwie Kongresowym, dawały gwarancję powstania Królestwa Polskiego i stworzenia armii polskiej. Tylko w tym jednym
miesiącu na łamach „Börsenblatt” ukazało się 11 całostronicowych ogłoszeń zwracających uwagę księgarzy na 42 tytuły z literatury polskiej. Reklamowano wydane
przed wybuchem wojny oraz podczas jej trwania pozycje Adolfa Dygasińskiego,
Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Antoniego
Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Walerego Przyborowskiego,
Władysława Stanisława Reymonta, Marii Rodziewiczówny, Henryka Rzewuskiego,
Lucjana Siemieńskiego, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra Świętochowskiego,
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Józefa Bohdana Zaleskiego, Stefana Żeromskiego,
Jerzego Żuławskiego, a także Stanisława Augusta Poniatowskiego. Trzy nakłady
tłumaczenia Sezonowej miłości Gabrieli Zapolskiej 25, autorki znanej niemieckiemu czytelnikowi jeszcze przed początkiem wojny 26, rozeszły się w ciągu pięciu tygodni od premiery. Berliński wydawca anonsował:

22
23

24
25
26

II-3.indd 198

Ibidem.
Zob. F. J o s t e s: Die flämische Literatur im Überblick. Mit besonderer Berücksichtigung von Guide
Gezelle. Mönchen-Gladbach 1917; Hendrik Conscience. Mönchen-Gladbach 1917. – H. B r ü h l,
Flämische Liederdichtung alter und neuer Zeit. Eine Auswahl in deutschen Nachbildungen. Mönchen-Gladbach 1917. – Belgien. Neun Abhandlungen der Sammlung „Der Kampf im Belgien”.
Mönchen-Gladbach 1916.
„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1916, nr 277, s. 8403.
G. Z a p o l s k a, Sommerliebe. Übers. S. G o l d e n r i n g. Berlin 1915.
G. Z a p o l s k a zadebiutowała w języku niemieckim w czasopiśmie „Aus fremden Zungen” nowelą Der Klavierspieler w przekładzie H. S z m i d e b e r g a (zob. M. F i s c h b a c h - P o s p e l o v a,
Polnische Literatur in Deutschland. Meisenheim am Glan 1960, s. 60). Potem nastąpiły kolejne
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W interesie niemieckich składów sortymentowych leży wykorzystanie obecnie sprzyjającego nastroju dla literatury polskiej, rosnącej popularności pisarki oraz polecanie powieści Zapolskiej wszystkim klientom. W literaturze powszechnej niewiele jest powieści łączących wartość literacką z tak
mocnym, niemalże kryminalnym napięciem […] 27.

Dramat Tamten, który ukazał się w dwóch konkurujących ze sobą przekładach 28, wystawiany był w drugiej połowie 1916 r. w Berlinie, Frankfurcie nad
Menem, Lipsku, Lubece, Magdeburgu i Monachium 29.
Monachijskie wydawnictwo Georga Müllera wielokrotnie reklamowało faktograficzne monografie o tematyce polskiej autorstwa Aleksandra Guttrego 30, pełniącego w nim od 1913 r. funkcję lektora literatury polskiej 31. Już po wybuchu wojny
za sprawą Guttrego przełożono dzieła Przerwy-Tetmajera i Żeromskiego 32, powieść
Meir Ezofowicz Orzeszkowej oraz Ziemię obiecaną Reymonta 33, która jeszcze przed
zakończeniem konfliktu doczekała się aż 13 wznowień 34. W roku 1916 Guttry
rozpoczął współpracę z Władysławem Augustem Kościelskim, planując wspólną
edycję polskiej serii, która pod szyldem „Polnische Bibliothek” („Biblioteka Polska”)
ukazywała się w wydawnictwie Müllera w latach 1917–1919. Seria ta została podzielona na trzy działy: historia, pamiętniki i edycje klasyków oraz powieści, dramaty i poezja. Niemiecki czytelnik miał w ten sposób uzyskać szerokie spektrum
informacji na temat Polski. W ramach „Polnische Bibliothek” wyszły m.in. dzieła
Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Wiktora Gomulickiego, Stanisława

27
28
29
30

31

32
33

34
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publikacje: G. Z a p o l s k a: Der erste Schnee, Übers. H. S c h m i d e b e r g. Heilbronn 1901; Vaterunser. Übers. R. S c h a p i r e. Berlin 1904; Die Moral der Frau Dulski. Übers. J. G o l d b a u m.
Wien 1912; Die Freundin. Übers. S. G o l d e n r i n g. Berlin 1912; Wovon man nicht spricht. Übers.
S. G o l d e n r i n g. Berlin 1913; Frau Renas Ehe. Übers. S. G o l d e n r i n g. Berlin 1913; Aristokraten. Übers. S. G o l d e n r i n g. Berlin 1913; Der Polizmeister. Übers. S. G o l d e n r i n g.
Berlin 1914.
„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1916, nr 42, s. 1103.
G. Z a p o l s k a: Die Warschauer Zitadelle. Ein Schauspiel in 5 Akten. Übers. J. S z a l i t. Berlin
1916; Tamten: Drama der Neuzeit in 5 Akten. Übers. W. v o n B a r d z k i. Berlin 1916.
Zob. „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1916, nr 210, s. 5783.
A. v o n G u t t r y: Die Polen und der Weltkrieg. Ihre politische und wirtschaftliche Entwicklung in
Russland, Preussen und Österreich. München-Berlin 1915 (https://archive.org/stream/diepolenundderwe00gutt#page/n5/mode/2up ádata dostępu: 10 XII 2013ñ); Galizien. Land und Leute. München
1916 (https://archive.org/details/galizienlandundl00gutt ádata dostępu: 10 XII 2013ñ). Ostatnia
z wymienionych pozycji wchodziła w skład bibliotek polowych, o czym świadczy pieczątka „Kriegsbücherei der 12. Landwehr-Division” na egzemplarzu zachowanym w Deutsches Literaturarchiv
w Marbach nad Neckarem.
Z jego inicjatywy jeszcze w tym samym roku został wydany przekład dramatów Donna Aluica
J. Ż u ł a w s k i e g o, młodopolskiego prekursora literatury fantastycznonaukowej (Deutsch von
K. Ł o d y g o w s k i. München 1913). Rok później ukazała się również powieść Ż u ł a w s k i e g o
Auf silbernen Gefilden. Ein Mond-Roman (Deutsch von K. Ł o d y g o w s k i. München 1913).
K. v o n P r z e r w a - T e t m a j e r, König Andreas. Roman. Deutsch von K. Ł o d y g o w s k i. München 1914. – S. Ż e r o m s k i, Der getreue Strom. Deutsch von K. Ł o d y g o w s k i. München 1915.
E. O r z e s z k o w a, Licht in der Finsternis. Deutsch von A. v o n G u t t r y. München 1916.
– W. S. R e y m o n t, Lodz, das gelobte Land. Übers. A. v o n G u t t r y. München 1916. W roku 1917 w tym samym wydawnictwie ukazała się jeszcze książka Geschichten aus Polen M. K on o p n i c k i e j w tłumaczeniu S. S t r i z e k.
Zob. H. N o s b e r s, Polnische Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 1945/1949 bis 1990.
Buchwissenschaftliche Aspekte. Wiesbaden 1999, s. 27.
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Augusta Poniatowskiego, Stanisława Przybyszewskiego i Władysława Łozińskiego.
Szeroko zakrojonych planów wykorzystania wojennej koniunktury do prezentacji
polskiej literatury, kultury i historii nie udało się jednak zrealizować z powodu
przedwczesnej śmierci edytora w grudniu 1917, zakończenia działań wojennych
oraz powojennej inflacji. Prawa autorskie zostały odsprzedane innym domom wydawniczym (przykładowo: prawa do utworów Przybyszewskiego nabył Gustav Kiepenheuer). Całość koncepcji „Polnische Bibliothek” przeszła do oficyny Benjamina
Harza w Berlinie, jednakże nie zdecydował się on na jej kontynuację 35.
Guttry był również autorem antologii literatury polskiej z r. 1917, jednej z dwóch
opublikowanych w okresie trwania pierwszej wojny światowej 36. Dla badacza recepcji małych literatur europejskich na niemieckim rynku wydawniczym w latach
1914–1918 istotny jest nie tylko fakt, iż dwie poprzednie antologie literatury polskiej
ukazały się w 1904 r. 37, a na kolejną trzeba było czekać aż do r. 1923 38, ale również
inna koincydencja, interesująca z punktu widzenia transferu literackiego. Friedrich
Markus Huebner – dziennikarz, pisarz, tłumacz, a zarazem urzędnik niemieckiej
administracji okupacyjnej w Belgii, współpracujący z Kippenbergiem przy projekcie
publikowanej podczas wojny „serii flamandzkiej” wydawnictwa Insel – wzorował się
mianowicie na polskiej antologii, przygotowując własny wybór tekstów literatury
belgijskiej 39. Antologia Guttrego stanowiła tym samym swoisty model prezentacji
mniejszych literatur narodowych z krajów okupowanych przez państwa centralne.
W przypadku literatury powstającej na terenach polskich niemiecka „koniunktura recepcji” rządziła się jeszcze innymi prawami – była w dużej mierze ukierunkowana nie tyle na autorów polskojęzycznych, ile raczej na piszących w jidysz
autorów żydowskich, budzących o wiele większe zainteresowanie i zaliczanych przez
Niemców, poniekąd automatycznie, do systemu literatury polskiej. Takie inkluzywne podejście do powstającej na terenach polskich literatury jidysz oraz hebrajskiej
jako – o czym czytamy we współczesnych opracowaniach poświęconych literaturze
polskiej – „części piśmiennictwa polskiego: z racji pokrewieństwa tematów, postaci, krajobrazów, odwołań do tych samych wydarzeń historycznych” oraz „matrycy
kulturowej samych autorów” 40, daje się zaobserwować zarówno w treści anonsów
zamieszczanych przez wydawców na łamach „Börsenblatt”, jak i w ocenach kryty35
36

37
38
39
40
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Zob. ibidem, s. 28–29.
Polen. Ein Novellenbuch. Hrsg. und eingeleitet von A. v o n G u t t r y. München 1917. W wydawnictwie Müllera w tym samym roku ukazała się również antologia Von polnischen Juden. Novellen
und Skizzen polnischer Dichter (Übers., Hrsg. S. S t r i z e k).
Polnisches. Novellen. Übers. H. M a i d a ń s k a. Berlin 1904. – Polnische Erzähler. Eine Anthologie
der neueren polnischen Prosa. Zusammegestellt, übers. B. R o g a t y n. Prag 1904.
Moderne polnische Lyrik. Eine Anthologie deutscher Übertragungen. Hrsg. L. S c h e r l a g. Zürich
1923.
Flämisches Novellenbuch. Gesammelt, übertr. F. M. H u e b n e r. Leipzig 1918. Zob. F. M. H u e bn e r, list do A. Kippenberga, z 13 VII 1917. GSA, sygn. 50/82,4.
L. Q u e r c i o l i M i n c e r, Literatura jidysz i żydowsko-polska. W zb.: Historia literatury polskiej.
Red. L. M a r i n e l l i. Przeł. M. W o ź n i a k. Wrocław 2009, s. 437. Trzeba jednocześnie zaznaczyć,
że inkluzywna deklaracja autorki rozdziału nie odzwierciedla się w koncepcji całego tomu. W jego
rozpisanym na 14 rozdziałów chronologicznym układzie, ukazującym historię literatury polskiej
od początku jej dziejów do progu w. XXI, nie omawia się pisarzy żydowskich w poszczególnych
podrozdziałach tematycznych, lecz w osobnym miejscu na samym końcu monografii.
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ków. Np. opublikowana w berlińskim wydawnictwie Wilhelma Borngräbera jeszcze
przed wybuchem wojny powieść Szaloma Asza Ameryka 41 została określona w reklamie na okładce „Börsenblatt” emfatycznym mianem „das Polenbuch!” Ogromną
poczytnością cieszyła się zredagowana przez Samuela Józefa Agnona i Ahrona
Eliasberga, wielokrotnie anonsowana antologia Das Buch von den polnischen Juden
(Księga polskich Żydów) 42, która ukazała się również jako tania edycja polowa
(Feldausgabe). Otto Zoff poddał ocenie w artykule Literatur aus Polen (Literatura
z Polski), opublikowanym w specjalnym, poświęconym Polsce numerze czasopisma
społeczno-kulturalnego „Wieland”, zarówno antologię Guttrego, jak i zbiór Agnona
oraz Eliasberga, traktując obie książki jako reprezentacje różnych nurtów tej samej
literatury narodowej. Podczas gdy ukazani przez Guttrego polskojęzyczni autorzy
mieli być „naznaczeni i zniewoleni losem swojego narodu”, a przez to także „ślepi
na teraźniejszość”, to „wschodniożydowscy pisarze, których karmi ta sama ziemia”,
przedstawieni zostali jako „terra incognita” 43. Sądy wartościujące nie pozostawiały
jednak wątpliwości co do wysokiej jakości tej literatury, nie znanej wcześniej niemieckiemu krytykowi:
Rozbiory Polski mogły wywrzeć na nich wpływ tylko w ograniczonym stopniu, lecz nie stały się
nigdy ich osobistą sprawą. Stąd też brakuje u nich płaczliwego trzymania się tradycji. Ich teraźniejszość
jest nadzwyczaj współczesna, a rozpacz – prawdziwie rozpaczliwa. Tworzona przez nich sztuka nie jest
tradycyjna, oparta na XIX-wiecznych konwencjach, ona wciąż czerpie z dnia dzisiejszego 44.

Taka kategoryzacja literatury żydowskiej z terenów polskich wychodzi poza
wciąż jeszcze żywą „polskocentryczną” (w etnicznym rozumieniu) perspektywę historycznoliteracką. Fakt ten skłania również w tym miejscu do refleksji na temat
terminologicznych ograniczeń dotyczących „transnarodowości” transferu kulturowego w latach 1914–1918. W przypadku koniunktury recepcyjnej na piśmiennictwo
polskich Żydów podczas pierwszej wojny światowej mamy raczej do czynienia
z procesami wymiany transregionalnymi czy też translokalnymi (w ramach żydowskiej diaspory na terenach polskich oraz w Rzeszy). Z tego powodu w badaniach
nad transferem kulturowym warto uwzględnić uwagę Sebastiana Conrada, który
postuluje odnoszenie terminu „transnarodowy” nie tyle do określonego obszaru czy
specyficznego kontekstu historycznego (istnienie współczesnych państw narodowych), lecz do pewnego metodologicznego założenia: przekraczania tradycyjnie
ustalonych narodowo-państwowych ram badawczych, a tym samym wychodzenie
poza „z gruntu internalistyczne analizy” 45.
3
Adresując swój list motywacyjny do lipskiego Insel-Verlag Kaczkowski z całą pewnością wiedział o tym, iż wpisanie projektu przekładu literatury belgijskiej w insty41
42
43
44
45
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S. A s c h, Amerika. Berlin 1911.
Das Buch von den polnischen Juden. Hrsg. S. J. A g n o n, A. E l i a s b e r g. Berlin 1916.
O. Z o f f, Literatur aus Polen. „Wieland” 1916, nr 3, s. 20.
Ibidem.
S. C o n r a d, Globalgeschichte. Eine Einführung. München 2013, s. 7.
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tucjonalne ramy Flamenpolitik oraz obecność w bezpośrednim otoczeniu decyzyjnego centrum niemieckiej działalności kulturalno-propagandowej zapewniły właśnie
Antonowi Kippenbergowi zwycięstwo w swoistej „bitwie o Flamandów”, którą toczyli pomiędzy sobą niemieccy wydawcy.
W pierwszym dziesięcioleciu XX w. literatura flamandzka zyskała w Niemczech
na aktualności w wyniku tłumaczeń dzieł m.in. Maurice’a Maeterlincka oraz Émile’a Verhaerena, popularyzowanych w niemieckim kręgu językowym przez Johannesa Schlafa i Stefana Zweiga 46. W roku 1908 jenajski wydawca, Eugen Diederichs,
zdecydował o tłumaczeniu monumentalnego dzieła Charles’a de Costera La Légende
et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak
au pays de Flandres et ailleurs (1867; wyd. pol.: Legenda jako też bohaterskie,
wesołe i sławne przygody Dyla Sowizdrzała i Jagnuszka Poczciwca w krajach flamandzkich i gdzie indziej á1914ñ) 47. Zadania tego podjął się Friedrich von Oppeln-Bronikowski (1873–1936), pochodzący ze starej pruskiej rodziny oficerskiej, który
został zmuszony do zakończenia kariery wojskowej z powodu poważnego upadku
z konia i po odbytych studiach z zakresu filozofii, romanistyki i archeologii poświęcił się pisarstwu i pracy translatorskiej. Tym samym pierwsze niemieckie wydanie
eposu de Costera ukazało się w oficynie Diederichsa jesienią 1909 pt. Tyll Ulenspiegel und Lamme Goedzak. Legende von ihren heroischen, lustigen und ruhmreichen
Abenteuern im Lande Flandern und anderen Orts. Decydujące dla recepcji książki
było publicystyczne zaangażowanie Zweiga, który na łamach „Münchener Neuesten
Nachrichten” zachwalał „mistrzowski przekład sprawiający wrażenie obcowania
z oryginałem” 48. Tyll Ulenspiegel awansował w szybkim czasie do rangi bestsellera.
Do grona jego czytelników należeli m.in. Hermann Hesse i Thomas Mann 49. Alfred
Döblin pisał zafascynowany:
Z pasją spoglądam na ową niemalże zaciętą fabułę, tekst wymyka się naprędce myślom, konstrukcji, retoryce, fałszywej liryce. W ten sposób literatura osiąga możliwość szerokiego oddziaływania 50.

Ów wydawniczy sukces zachęcił Diederichsa do dalszego promowania literatury z Belgii. W latach 1912–1913 korespondował on na ten temat z flamandzkim
poetą i konserwatorem Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Królewskiego
Muzeum Sztuk Pięknych) w Antwerpii, Polem de Montem (1857–1931):
Wspieranie ruchu flamandzkiego zawiera się w polityce mojego wydawnictwa. Będę wdzięczny za
wszelkie rady. […] Jakie flamandzkie powieści może mi Pan polecić do celów późniejszych przekładów? 51

46
47
48
49
50

51
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J. S c h l a f, Maurice Maeterlinck. Berlin 1906. Recenzja tej książki, autorstwa S. Z w e i g a, ukazała
się w 1907 r. na łamach czasopisma „Die Literatur” (nr 10, s. 907).
E. D i e d e r i c h s, list do F. von Oppeln-Bronikowskiego, z 30 V 1908. DLA, sygn. A: Diederichs,
HS.1995.0002.
I. H e i d l e r, Der Verleger Eugen Diederichs und seine Welt (1896–1930). Wiesbaden 1998, s. 552.
Zob. ibidem.
A. D ö b l i n, list do H. Waldena, z 10 V 1915. Cyt. za: Alfred Döblin 1878–1978. Eine Ausstellung
des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar 10. Juni –
31. Dezember. Austellung und Katalog J. M e y e r in Zusammenarbeit mit U. D o s t e r. Marbach
am Neckar 1978, s. 145.
E. D i e d e r i c h s, list do P. de Monta, z 16 XII 1912. DLA, sygn. A: Diederichs, HS.1995.0002.
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De Mont odpowiedział obszernym exposé, w którym wyrażał swoje niezadowolenie z przesadnego, jego zdaniem, promowania w Niemczech francuskojęzycznej
literatury flamandzkiej zamiast piśmiennictwa „d o l n o n i e m i e c k i c h Belgów”.
Za szczególnie wartościowe uznał m.in. naturalistyczne powieści Cyriela Buyssego
i Stijna Streuvelsa oraz „półhistoryczne, półlegendarne opowiadania”, które „w
niemieckim przekładzie będą cieszyć się w i ę k s z y m powodzeniem niż w języku
oryginału. Przewijają się przez nie namiętność, mistyka, rytm, kolor, flamandzka
barwa” 52.
Choć odpowiedź de Monta była w istocie dość czytelną krytyką dotychczasowej
polityki Diederichsa, to jenajski wydawca nadal był zdecydowany „tak kierować
rozwojem wydawnictwa, aby w szczególności zmonopolizować reprezentowanie literatury flamandzkiej na terenie Niemiec” 53. Jako forum promocji flamandzkich
autorów miał posłużyć specjalny „numer zagraniczny” należącego do Diederichsa
czasopisma „Die Tat” (Czyn), wydany w październiku 1913, poświęcony „myśli
narodowej” i prezentujący spektrum najważniejszych aspektów życia kulturalnego
ówczesnej Europy. Planowany do tego numeru esej dotyczący kultury flamandzkiej,
pomyślany jako „próba zaciekawienia czytelnika tym, co powinniśmy sobie z niej
przyswoić, oraz orientacja na temat ruchu flamandzkiego” 54, nie wszedł ostatecznie
do przygotowywanego zeszytu z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych flamandzkich współautorów. Niepowodzeniem zakończyły się również
wielokrotne starania o wydanie pieśni staroniderlandzkich, do którego to projektu
Diederichs chciał także pozyskać de Monta, a następnie prozaika Mauritsa Sabbego 55.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż osobą odpowiedzialną za niemiecką edycję
autorów flamandzkich Diederichs zamierzał uczynić właśnie Kaczkowskiego. Poznał
go w r. 1907 56 i od tej pory ich współpracę można było określić jako intensywną.
Spod pióra Jeana Paula d’Ardeschaha niejednokrotnie wychodziły zamieszczane
w niemieckiej prasie obszerne omówienia bieżącej oferty wydawniczej jenajskiej
oficyny, a w prywatnej korespondencji obaj zainteresowani rozważali, jakie gazety
byłyby skłonne przyjąć na swoje łamy tę formę – czego nie ukrywali – kryptoreklamy 57. Kaczkowski regularnie publikował w należącym do Diederichsa od 1912 r.
czasopiśmie „Die Tat” obszerne szkice charakteryzujące się dość szerokim wachlarzem poruszanych tematów; pisał m.in. o funkcji hamburskiego portu, o wpływie
chrześcijaństwa na germańskie grupy etniczne, o niemieckim chłopstwie, prezentował sylwetkę założyciela hamburskiego Museum für Kunst und Gewerbe (Muzeum

52
53
54
55
56
57
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P. d e M o n t, list do E. Diederichsa, niedatowany (Diederichs odpowiedział na ten list 23 XII 1912).
Jw.
E. D i e d e r i c h s, list do P. de Monta, z 23 XII 1912. Jw.
Ibidem.
Zob. E. D i e d e r i c h s: listy do P. de Monta, z 7 III 1913, 10 IV 1913, 18 X 1913, 4 XI 1913. DLA,
sygn. A: Diederichs, HS.1995.0002, listy do M. Sabbego, z 22 VIII 1913, 4 II 1914. Jw.
Zob. J. P. d ’ A r d e s c h a h, Mein Diederichserlebnis. W zb.: Im Zeichen des Löwen. Für Eugen
Diederichs zum 60. Jahr am 22. Juni 1927. Leipzig 1927, s. 157.
Zob. J. P. d ’ A r d e s c h a h, Ein deutscher Verlag. „Deutsche Literatur. Beilage der Hamburger
Nachrichten” 1906, nr z 26 IX. – E. D i e d e r i c h s, list do J. P. Kaczkowskiego-Ardeschaha, z 29
VII 1909. DLA, sygn. A: Diederichs, HS.1995.0002.
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Sztuki i Rzemiosła), Justusa Brinckmanna, a także omawiał kwestię polską w okresie pierwszej wojny światowej, zajmując w tej sprawie stanowisko zdecydowane
antyrosyjskie 58.
Z racji osobistej wehikularnej pozycji pośrednika między literaturą polską a niemieckim obszarem językowym Kaczkowski żywo interesował się również zagadnieniami międzynarodowego transferu kulturowego. Przykładem tego jest chociażby
esej poświęcony polskiej recepcji Friedricha Nietzschego 59. We wstępie pojawia się
mocna teza dotycząca „zasadniczych słowiańsko-germańskich przeciwieństw, polegających w swojej najgłębszej istocie na całkowicie różnej duchowej konstytucji obu
ras”; teza ta powinna stanowić podstawę do wyciągnięcia „pożytecznych z politycznego oraz kulturowego punktu widzenia wniosków” 60. Kaczkowski umieścił w centrum rozważań konstatację rażącej dysproporcji w germańsko-słowiańskiej wymianie intelektualnej: podczas gdy Słowianie posiedli gruntowną znajomość dorobku
niemieckojęzycznej literatury i myśli filozoficznej, Niemcy nie mają większej wiedzy
o dziełach standardowych dla narodów Europy Wschodniej. Z racji swych tradycji
„granicznych” (Grenzmarktraditionen) Polska mogłaby, celem wyrównania owego
deficytu, odgrywać rolę swoistego pasa transmisyjnego. Nie bez znaczenia jest przy
tym, zdaniem autora, kosmopolityczny charakter polskiego stanu szlacheckiego,
stanowiącego „szeroką przestrzeń dla zachodnioeuropejskich wpływów” 61.
Zaufanie Diederichsa do polskiego współpracownika musiało być spore, skoro
w r. 1912, zapoznawszy się zaledwie z kilkoma translatorskimi próbami oraz ogólnym spisem treści 62, wydawca zdecydował się na publikację przekładu Chłopów
Reymonta autorstwa Kaczkowskiego (przynajmniej nominalnie, o czym w dalszej
części szkicu). Książka Die polnische Bauern (Chłopi) ukazała się jako pierwszy
tytuł redagowanej również przez niego serii, zatytułowanej „Bauernspiegel. Quellen
zur zeitgenössischen Völkerkunde in Bauernromanen” („Chłopskie Zwierciadło.
Źródła dla Współczesnego Ludoznawstwa na Podstawie Powieści Nurtu Wiejskiego”).
Jak anonsowano w „Börsenblatt”, jej celem było „zwrócenie uwagi czytelników na
życie chłopów, poprzez wydanie zbioru powieści chłopskich”:
Prezentując szereg współczesnych dzieł literatur narodowych, które ukażą się w dobrym przekładzie
na język niemiecki, przedstawi ona [tj. seria „Bauernspiegel”] niemieckiemu czytelnikowi fizjonomie
poszczególnych ludów […]. Selekcja branych pod uwagę powieści odbyła się ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich interesów. W pierwszej kolejności ukażą się te powieści chłopskie, które poruszają problemy istotne dla niemieckich rubieży. Z racji aktualności kwestii polskiej serię otworzy problematyka wschodniej granicy. Rolnictwo i przemysł konfrontowane są z zalewem polskich robotników,
niektóre obszary przemysłowe na zachodzie kraju są zagrożone utratą ich niemieckiego charakteru,
a ludność wiejska poszczególnych rejonów, na przykład Szlezwiku-Holsztynu, zmienia swoją specyfikę
pod wpływem polskiej imigracji 63.
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J. P. d ’ A r d e s c h a h: Religion. Deutsche Waffe. „Die Tat” 1913, nr 1; Die Funktionen des Hamburger Hafens. Jw., nr 3; Drei Monographien über die Hansastädte. Jw.; Die polnische Frage im
Weltkriege. Jw., 1915, nr 4; Die deutsche Bauernfrage und die Kriegsinvalidenansiedlung. Jw.,
nr 5.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, Eine slavische Eroberung Nietzsches. Jw., 1913, nr 5.
Ibidem, s. 466–467.
Ibidem, s. 467–469.
Zob. d ’ A r d e s c h a h, Mein Diederichserlebis, s. 158.
Der Bauernspiegel. „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1912, nr 215, s. 10692.
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Zmienne i nie do końca znane perypetie niemieckiego przekładu Chłopów,
przedstawianych w publikowanych przez wydawnictwo anonsach jako odpowiednik
bestsellerowej sowizdrzalskiej sagi de Costera 64, stanowić mogą kolejny przykład
szczególnego charakteru międzynarodowego transferu literackiego, który miał
miejsce podczas pierwszej wojny światowej. Ryzykowna decyzja Diederichsa o tłumaczeniu monumentalnego eposu chłopskiego przyniosła zrazu finansową porażkę. Mimo rozesłania 300 kompletów dzieła do potencjalnych recenzentów – w pierwszym roku od ukazania się przekładu sprzedaż zatrzymała się na 93 egzemplarzach.
Wydawca zdecydował się na nietypowy krok i w 1913 r. wystosował do publiczności skargę, w której obwiniał krytyków o lenistwo intelektualne i niedocenianie tego
„arcydzieła literatury światowej” 65. W roku 1916 sprzedaż pierwszego nakładu
przekroczyła 5 tysięcy. Jednakże bardziej niż publicystyczna skarga wydawcy przysłużyło się temu z pewnością oficjalne stanowisko niemieckiego sztabu generalnego, który w momencie wybuchu wojny dostrzegł w Chłopach doskonałe wprowadzenie do życia i zwyczajów polskiej ludności wiejskiej. Władze wojskowe nabyły
znaczną liczbę egzemplarzy książki i zaleciły ją jako lekturę obowiązkową dla
członków komendantury administrującej terenami polskimi 66. Z nie publikowanych
dotąd materiałów archiwalnych wynika, iż możliwym pośrednikiem owej transakcji
z pogranicza transferu literackiego, propagandy kulturowej i zagranicznej polityki
kulturalnej mógł być nie kto inny jak wspominany już tłumacz de Costera, Friedrich
von Oppeln-Bronikowski, który w ramach powszechnej mobilizacji został powołany
w sierpniu 1914 do sztabu generalnego armii niemieckiej, gdzie służył w randze
rotmistrza do grudnia 1918 67. Marszałek Paul von Hindenburg niejednokrotnie
liczył się z jego zdaniem przy wyborze i zakupie literatury dla wojska stacjonującego na froncie 68.
Na tym nie kończy się jednak owa paradoksalna historia literackiego transferu
w warunkach toczącej się wojny. Część zakupionego nakładu trafiła bowiem do
obozów jenieckich, gdzie z tłumaczeniem Kaczkowskiego zapoznał się pochodzący
z Alzacji anglista i wykładowca literatury francuskiej na University of Chicago,
Franck-Louis Schoell (1889–1982). Powieść wywarła na nim tak duże wrażenie, że
postanowił nauczyć się języka polskiego, aby przełożyć Reymonta z oryginału 69.
Mistrzowski przekład Chłopów na francuski (pt. Les Paysans) wydany w 1925 r.
przez Acadèmie française został wyróżniony Prix Langlois. Decyzja kierownictwa
niemieckiej armii zmieniła zatem zawodową trajektorię francuskiego literaturo-
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Zob. rec.: W. S. Reymont, „Die polnischen Bauern”. Jw., s. 10693.
E. D i e d e r i c h s, Beschwerde für das Publikum. W: Selbstzeugnisse und Briefe von Zeitgenossen.
Mit einer Vorrede von R. R. B e e r. Zusammengestellt und erläutert von U. D i e d e r i c h s.
Düsseldorf–Köln 1967, s. 53.
Zob. G. S c h u l z, Im ersten Jahr wurden 93 Exemplare verkauft. „Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel” 1975, nr 63, s. 1027.
Zob. Z a s t ę p c a S z t a b u G e n e r a l n e g o A r m i i N i e m i e c k i e j, list do rotmistrza F. von
Oppeln-Bronikowskiego, z 23 XII 1918. DLA, sygn. A: Oppeln-Bronikowski, HS.2002.0054.00433.
Zob. Główny Dowódca Frontu Wschodniego, marszałek polny P. v o n H i n d e n b u r g, list do
rotmistrza F. von Oppeln-Bronikowskiego, z 6 VII 1916. Jw.
Zob. J. P. K a c z k o w s k i, list do E. Diederichsa, z 17 V 1925. Jw., sygn. A: Diederichs,
HS.1995.0002.
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znawcy, który w późniejszym okresie regularnie tłumaczył i komentował literaturę
polską.
Casus niemieckiego przekładu Reymonta nie tylko jest interesującą historycznoliteracką anegdotą, lecz pozostaje ilustratywny dla sposobu funkcjonowania literatury polskiej oraz innych peryferyjnych literatur europejskich w systemie literatury światowej okresu Wielkiej Wojny. W roku 1912 tłumaczenie Chłopów było
anonsowane jako rodzaj ludoznawczego studium, umożliwiającego zrozumienie
grupy etnicznej zalewającej niemiecki rynek pracy. Choć ową antropologiczną
funkcję tekstu podkreślano również w latach wojny, to szczególny nacisk kładziono wtedy na uniwersalny charakter tej powieści, przezwyciężający „specyficzne
narodowe intencje”, przez co zyskiwała ona na znaczeniu, „wykroczywszy poza
granice własnego pochodzenia” 70. Jeśli do tego uświadomimy sobie, iż zarówno
sam przekład Schoella, jak i nagrodzenie go przez Akademię Francuską – stanowiące swoiste poświadczenie wartości dzieła Reymonta przez samo centrum ówczesnej „światowej republiki literatury” – zawdzięczamy de facto mechanizmom
propagandy kulturowej z okresu pierwszej wojny światowej, to wtedy uzasadnione
wydaje się stwierdzenie, że rozgrywający się konflikt przyczynił się w paradoksalny
sposób do upowszechnienia literatury polskiej. Pascale Casanova, rozróżniając dwa
wymiary „światowej przestrzeni literackiej”, określane przez nią jako narodowy
i autonomiczny, zaznacza, iż „w sprzyjających warunkach geopolitycznych dochodzi do literackiej emancypacji, mianowicie depolityzacji literatury, osłabienia paradygmatu narodowego” 71. Choć sytuację konfliktu trudno uznać za „sprzyjającą”,
to właśnie w ramach powstałych wówczas mechanizmów transferu kulturowego
niektóre teksty literatury polskiej straciły „pieczęć narodu” 72, a ich autorzy „weszli
do gry” jako nowi uczestnicy światowego systemu literatury.
W serii „Bauernspiegel” w następnej kolejności miały się ukazać dzieła prezentujące francuską oraz flamandzką powieść chłopską. Niezgodność poglądów z de
Montem, który poddawał krytyce promowanie francuskojęzycznych pisarzy belgijskich, sprawiła, że jako spiritus movens edycji drugiej części tej serii – utworu Camille’a Lemmoniera Un Coin de village (1879 áWiejski zakątekñ) 73 – pojawił się ponownie Kaczkowski. Zapoznał się on ze współczesną literaturą flamandzką w trakcie pobytu w Belgii w 1912 r. i od tamtej pory przyjmował rolę jej propagatora na
niemieckim rynku wydawniczym 74. Lemmonier (1844–1913) – główny przedstawiciel
belgijskiego naturyzmu, nurtu, który dystansując się od naturalistycznego eksperymentu w doborze tematów skupiał się na kontakcie człowieka z przyrodą, grze
instynktów oraz na napięciach między cywilizacją a środowiskiem naturalnym 75 –
dobrze pasował do koncepcji serii redagowanej przez Kaczkowskiego.
O napisanie wstępu Kaczkowski poprosił popularnego flamandzkiego prozaika,
70
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„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1916, nr 74, s. 2095.
A. H e j m e j, Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe. Kraków 2013, s. 294.
P. C a s a n o v a, Principes d’une histoire mondiale de la littérature. W: La Rèpublique mondiale des
lettres. Paris 2008, s. 69. Cyt. za: H e j m e j, op. cit., s. 294.
C. L e m m o n i e r, Ein Dorfwinkel. Übers. J. P. d ’ A r d e s c h a h. Jena 1913.
Zob. J. P. d ’ A r d e s c h a h, Deutschland, Niederdeutschland und Belgien. „Niedersachsen” 1917,
nr 9, s. 373.
Zob. J. F a l i c k i, Historia francuskojęzycznej literatury Belgów. Wrocław 1990, s. 156.
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Georges’a Eekhouda, którego poznał podczas swojej belgijskiej podróży. 4-stronicowe wprowadzenie zostało w dużej części poświęcone ocenie niezwykle wysokiej,
zdaniem Eekhouda, jakości tłumaczenia Kaczkowskiego, który awansował do
miana „współpracownika poety” 76:
Żaden ton nie zabrzmiał w owej pięknej transpozycji fałszywie. Wydaje się, iż osobliwy charakter
flamandzkiego chłopa został oddany tu jeszcze bardziej sprawnie niż w oryginale. Zdrowa woń pól,
szorstki i zarazem obfity dźwięk wiejskich głosów, wilgotna świeżość starych drzew, uprawny chmiel
i ważone w browarach piwo, jednym słowem: wszystko, co stanowi o fizjonomii i duszy tego flamandzko-brabanckiego kraju, nie mogło zostać przekazane lepiej 77.

Kaczkowski nie mógł wtedy przypuszczać, że ta entuzjastyczna rekomendacja
pióra Eekhouda będzie niezwykle pomocna 2 lata później w staraniach o współpracę z wydawnictwem Insel w dziedzinie belgijsko-niemieckiego transferu literackiego.
Zrewanżował się w posłowiu, zalecając czytelnikowi lekturę dzieł Eekhouda, które
mogą, jak sugerował, przyczynić się do wzrostu popularności literatury belgijskiej
w Niemczech. Jednocześnie próbował wyjaśnić kompleksowość tego piśmiennictwa,
które zostało zdeterminowane przez nietypową w kontekście europejskim sytuację
językową i etniczną:
Belgia jest jednym z najdziwniejszych rasowych tworów Europy. Na starym celtyckim pniu zaszczepiono tu, niczym siostrzane zarośla, dwie przewodzące europejskiej kulturze rasy, galijską i germańską,
które zgodnie kwitną obok siebie. Ów podwójny rozkwit, stanowiący o charakterze Belgii, przejawia się
we flamandzkim i walońskim odcieniu tamtejszego życia, który dzięki dzisiejszej świadomości głębi
narodowych uzyskuje swoją nową siłę. Z tego też powodu trudno jest we współczesnej literaturze belgijskiej znaleźć dzieło należące do nurtu wiejskiego, które, podobnie jak Chłopi Reymonta, oddawałoby
ducha narodowego. Wybór Wiejskiego zakątka Lemmoniera został podyktowany przekonaniem, iż
w przypadku tego autora elementy flamandzki i waloński łączą się w fizyczną jedność i harmonię typowe dla dużej części belgijskiej rzeczywistości 78.

Z rozważań tych wynika, iż Kippenberg w momencie wybuchu wojny nie miał
bynajmniej uprzywilejowanej pozycji, pozwalającej mu na zmonopolizowanie – zyskującego na znaczeniu dzięki czynnikom politycznym – transferu literatury belgijskiej do niemieckiego kręgu językowego 79. Mimo to w trakcie trwania działań
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G. E e k h o u d, Geleitwort. W: L e m m o n i e r, op. cit., s. VIII.
Ibidem.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, Nachschrift. W: L e m m o n i e r, op. cit., s. IX. Kaczkowski odwoływał się
tym samym w udany sposób do autoprezentacji belgijskich autorów francuskojęzycznych, którzy
w XIX w. definiowali siebie w dyskursywnej grze odróżnienia się od Francuzów jako uosobienie
syntezy kultur oraz „fusion de romanisme et de germanisme”. Owa hybrydyczna tożsamość odpowiadała, oczywiście, horyzontowi oczekiwań odbiorców niemieckich, a także była w Niemczech
niejednokrotnie instrumentalizowana. Przykładem „germanizowania” francuskojęzycznych autorów
belgijskich jest antologia przygotowana przez austriackiego pisarza chorwackiego pochodzenia,
O. H a u s e r a, późniejszego „teoretyka rasy”: Die belgische Lyrik von 1880–1900. Eine Studie und
Übersetzungen. Großenhain 1902. Zob. też H. R o l a n d, Das Problem der flämischen Autoren
französischer Sprache im Insel-Program 1914–1918 – niepublikowany artykuł stanowiący podstawę referatu wygłoszonego na konferencji Kultur- und Verlagspolitik im Ersten Weltkrieg, zorganizowanej w Deutsches Literaturarchiv w Marbach nad Neckarem w dniach 13–14 II 2014.
Należy przy tym zaznaczyć, iż prawdopodobnie już w okresie studiów Kippenberg posiadł przynajmniej bierną znajomość języka niderlandzkiego, którego lokalne wschodnie warianty przypomina-
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wojennych w prowadzonym przez Kippenberga wydawnictwie Insel ukazały się
w sumie 24 tytuły francusko- oraz niderlandzkojęzycznych autorów z Belgii. 14 książek (niektóre z nich pojawiały się w kolejnych edycjach zamiennie) weszło w skład
flamandzkiej serii „Insel-Bücherei” („Biblioteka »Insel«”), 10 tytułów opublikowano
jako pojedyncze pozycje w „Bibliothek der Romane” („Bibliotece Powieści”). Średni
nakład tomu wynosił 10 tys. egzemplarzy. Wydanie tak dużej liczby tytułów flamandzkich pisarzy w relatywnie krótkim czasie było możliwe dzięki stałemu pobytowi Kippenberga w okupowanej Belgii, gdzie w latach 1915–1918 był on odpowiedzialny za redagowanie gazety przeznaczonej dla Czwartej Armii stacjonującej we
Flandrii. Ponadto istotnym logistycznym i finansowym wsparciem projektu jego
flamandzkiej serii były działania administracji okupacyjnej, chcącej w ramach
zainicjowanej Flamenpolitik pozyskać jak najliczniejszą grupę flamandzkiej inteligencji. Uświadamiając sobie przewagę Kippenberga, Diederichs w połowie r. 1916
porzucił ostatecznie ambicje stworzenia serii flamandzkiej w ramach prowadzonej
od 1909 r. polityki wydawniczej i oddał pole młodszemu lipskiemu edytorowi 80.
4
Pozyskanie praw autorskich do niemieckiej edycji dzieł Eekhouda w Insel-Verlag
nie odbyło się bez pomocy administracji okupacyjnej w Brukseli. Kontakt z flamandzkim pisarzem wydawnictwo nawiązało pod koniec r. 1915, włączając jako
pośrednika Huebnera, oficera brukselskiego Wydziału Politycznego, który w czasie
wolnym od zajęć służbowych tłumaczył teksty średniowiecznych mistyków, a także działał jako agent pozyskujący belgijskich autorów. Zaangażowanie Huebnera
wskazuje na żywione przez Kippenberga wątpliwości, czy Eekhoud zechce współpracować z niemieckim wydawcą, które jednak szybko okazały się bezpodstawne.
Autor przejawiał pełną gotowość do kooperacji, zwracał tylko uwagę na fakt, iż
częścią praw do jego tekstów dysponuje gazeta „Mercure de France”, niegdyś tuba
francuskiego oświecenia, od momentu reaktywacji w końcu XIX stulecia anarchistyczne czasopismo artystyczno-literackie, w którym Eekhoud regularnie publikował. Finansowe zobowiązania wobec francuskiego wydawcy Huebner spłacił kana-
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ły zresztą dialekty dolnoniemieckie z jego rodzinnych stron. Literatura niderlandzka stanowiła
również marginalny przedmiot zainteresowania A. K i p p e n b e r g a w ramach dysertacji doktorskiej (Die Sage vom Herzog von Luxemburg und die historische Persönlichkeit ihres Trägers. Leipzig
1901), obronionej przez niego w 1901 r. pod kierunkiem A. Köstera, dotyczącej podań o księciu
Luksemburga, Ludwiku XIV. Przedmiotem swojej analizy Kippenberg uczynił cyrkulacje tego motywu w literaturze francuskiej, a także jego możliwy transfer do literatury niemieckiej poprzez
literaturę niderlandzką (zob. A. P i l l e t, Anton Kippenberg: Die Sage vom Herzog von Luxemburg
und die historische Persönlichkeit ihres Trägers. Mit zwei Vollbildern und elf Abbildungen im Text.
W. Engelman, Leipzig 1901. „Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte” 1902, s. 501). Przed
wybuchem wojny Kippenberg opublikował również kilku autorów flamandzkich (É. Verhaerena,
H. van de Veldego, Ch. de Costera), nie nosił się jednak, jak Diederichs, z zamiarem objęcia literatury belgijskiej uporządkowanym programem wydawniczym.
Zob. E. D i e d e r i c h s, list do profesora z Jeny, z 21 VII 1916. W: Leben und Werk. Ausgewählte
Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. L. v o n S t r a u s s u n d T o r n e n - D i e d e r i c h s. Jena 1936.
Zob. też E. D i e d e r i c h s, list do H. Nohla, z 28 VI 1916. DLA, sygn. A: Diederichs, HS.1995.0002.
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łami dyplomatycznymi poprzez swoich „genewskich przyjaciół” 81 i w styczniu 1916
bez dalszych przeszkód sfinalizowano kontrakt opiewający na sumę niemal 2,5 tys.
marek 82. 4 miesiące później Kippenberg meldował Huebnerowi o kolejnym problemie: monachijski wydawca Georg Müller zamieścił w „Börsenblatt” zapowiedź
własnej edycji Eekhouda. Brukselski agent podjął działania natychmiast. Szybko
ustalił, iż pisarz udziela praw autorskich osobiście i żadne osoby trzecie: ani czasopismo „Mercure de la France”, ani tłumacze nie mogły przenieść tych praw na
Müllera 83. Niemieckie wydania Eekhouda definitywnie należały do oficyny Insel.
To właśnie w tym momencie w korespondencji Insel-Verlag pojawia się Jan
Paweł Kaczkowski, który o zamiarze opublikowania dzieł Eekhouda w Lipsku dowiedział się od samego pisarza, a jako długoletni współpracownik Diederichsa
zdawał sobie sprawę z bezsprzecznej przewagi Kippenberga w dziedzinie belgijsko-niemieckiego transferu literackiego. Twórczość Eekhouda, która już wcześniej,
głównie z racji swojej przynależności gatunkowej, znajdowała się w polu żywionych
przez Kaczkowskiego literackich zainteresowań, rekomendował on tym razem jako
politycznie aktualną. Na początek proponował przekład skandalicznej powieści
historycznej Les Libertins d’Anvers (1912 áLibertyni z Antwerpiiñ). Chcąc przekonać
wydawcę, znanego z dość klasycznych gustów, podkreślał atrakcyjny sposób ukazania w tym utworze przestrzeni miasta, znajdującego się w tym czasie pod niemiecką okupacją: „Nie ma książki, która z podobną siłą, malarską oraz dramatyczną elokwencją przedstawiałaby najgłębszą psychologię [...] Antwerpii”. Z tego też
powodu powieść stwarzała „jak najlepsze perspektywy na to, aby w obecnym momencie stać się sensacją i wielkim sukcesem wydawniczym” 84. Kaczkowski był
gotów zgodzić się na niższe honorarium, pod warunkiem że otrzyma wyłączne
prawo do przekładu pozostałych dzieł Eekhouda. Obiecywał sobie także spore dochody z publikacji fragmentów przekładów w niemieckich gazetach, na co wydawnictwo przystało. Kippenbergowi zależało w pierwszej kolejności na tłumaczeniu
La Nouvelle Carthage (1888 áNowa Kartaginañ), obszernej powieści, której głównym
bohaterem było również miasto Antwerpia, następnie wybranych nowel obyczajowych ze zbioru Kermesses (1884 áKiermaszeñ) oraz noweli Burch Mitsu, ze zbioru
Mes Communions (1895 áMoje komunieñ). Ta ostatnia, jako osobna publikacja,
miała wejść do „serii flamandzkiej”, czyli „Insel-Bücherei”.
W retoryce argumentacji stosowanej wobec lipskiego wydawcy Kaczkowski dość
sprawnie posługiwał się obowiązującym ideologicznym idiomem Flamenpolitik,
akcentując m.in. niemiecko-flamandzkie pokrewieństwo, idee wielkoniemieckie czy
protektorat Rzeszy rozciągnięty nad Flamandami. W posłowiu do noweli Burch
Mitsu uwypuklał flamandzko-germański charakter prozy Eekhouda, nazywając go
„potomkiem antwerpskiego rodu patrycjuszy, w którym niemiecka krew miesza się
z holenderską” 85. Poza tym proponował oficynie Insel pośrednictwo w zakupie
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Zob. A. K i p p e n b e r g, list do F. M. Huebnera, z 28 XI 1915. GSA, sygn. 50/82,4.
Zob. I n s e l - V e r l a g, list do F. M. Huebnera, z 29 I 1916. Jw.
Zob. F. M. H u e b n e r, list do A. Kippenberga, z 9 VI 1916. Jw.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 28 III 1916. Jw., sygn. 50/82,1.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, Nachwort. W: G. E e k h o u d, Burch Mitsu. Übertr. J. P. d ’ A r d e s c h a h.
Leipzig 1917, s. 61. Dziadek Eekhouda ze strony matki był Niemcem pochodzącym z Księstwa
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„szczególnie wartościowych, związanych ze sztuką flamandzką dzieł dwóch współczesnych niemieckich malarzy” 86: Karla Leipolda (1864–1943) oraz Carlosa Grethego (1864–1913). Miały one idealnie pasować do wydawanego przez Kippenberga
propagandowego czasopisma „Belfried”, półoficjalnego organu niemieckiej administracji okupacyjnej w Belgii. Obu artystów, preferujących głównie tematykę marynistyczną, Kaczkowski przedstawiał jako „wspaniałe pomosty, prowadzące do tego
spokrewnionego, choć tak niedostępnego dolnoniemieckiego kraju, talenty, dzięki
którym dolnoniemieckie związki [tj. związki Niemców i Flamandów] rozkwitają
ogólnoniemieckim znaczeniem” 87. Dokonując retorycznej analizy korespondencji
Kaczkowskiego należy jednak zauważyć, że jest ona dowodem nie tyle jego ideologicznych uprzedzeń, ile raczej zdolności przyswojenia sobie swoistego „języka
kontaktu” 88, umożliwiającego funkcjonowanie w ramach powstałych instytucji
propagandowych. Termin „kontakt” podkreśla interaktywny i improwizacyjny charakter międzynarodowych procesów zachodzących w trakcie pierwszej wojny światowej, które zwykle są spychane na margines narracji historycznej, snutej z perspektywy rywalizacji narodowej. Tradycyjna opowieść o okupancie i okupowanym
zostaje tym samym uzupełniona o historię interakcji, zazębiającego się działania
występującego nie m i m o, ale paradoksalnie d z i ę k i skrajnie asymetrycznemu
stosunkowi sił i instytucjom powołanym w celu ich utrzymania.
Przykładem stosowanego przez Kaczkowskiego języka kontaktu jest również
opublikowany przez niego w 1917 r. na łamach czasopisma „Niedersachsen” artykuł Deutschland, Niederdeutschland, Belgien (Niemcy, Dolne Niemcy, Belgia). Na
pierwszy rzut oka w tekście dominują sądy utrzymane w stylistyce ideologii wielkoniemieckiej (na co mógłby wskazywać sam tytuł). Zgodnie z retoryką Flamenpolitik Kaczkowski ujmował w cudzysłów pozorną, jego zdaniem, neutralność Belgii,
zwracając uwagę czytelników na imperialistyczną politykę Francji i Wielkiej Brytanii. Winą za „sfrancuszczenie” Belgii obarczał Niemców, którzy po okresie „entuzjastycznego świętowania germańskiego pokrewieństwa” w epoce romantyzmu
później stracili zainteresowanie zachodnim sąsiadem, przez co aktywność flamandzko-niemieckich stowarzyszeń osłabła 89. Wprawdzie w przywoływanym tu posłowiu
do przetłumaczonej przez siebie powieści Lemmoniera pisał Kaczkowski o „dwóch
przewodzących europejskiej kulturze rasach, galijskiej i germańskiej, które zgodnie
kwitną obok siebie”, lecz tym razem wskazywał na „narodową dwoistość objawia-
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Nassau, z kolei jego babka ze strony matki była Holenderką z Rotterdamu (zob. R o l a n d, op. cit.,
s. 12).
J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 14 XI 1916. GSA, sygn. 50/82,1.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 11 VIII 1916. Jw.
M. L. P r a t t (Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja. Przeł. E. E. N o w ak o w s k a. Kraków 2011, s. 27) definiuje zapożyczony przez siebie z językoznawstwa termin „kontakt” jako „pewien zaimprowizowany język, który rodzi się między użytkownikami różnych języków,
potrzebującymi regularnie kontaktować się ze sobą, zwykle prowadząc handel”. Ponowna redefinicja tego terminu – użytego przez Pratt na potrzeby analizy pisarstwa imperialnego – do celów
opisu związków pola literackiego z propagandą kulturową wyostrza funkcjonalny charakter stylu,
który bez znajomości kontekstu można by uznać za skrajnie zideologizowany.
Zob. D ’ A r d e s c h a h, Deutschland, Niederdeutschland, Belgien, s. 372.
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jącą się w walońsko-flamandzkim przeciwieństwie” 90. W dalszych akapitach tekstu
podnosił wagę przekładów literatury flamandzkiej na język niemiecki, nie zapominając przy tym o zasługach wydawnictwa Insel oraz oficyny Eugena Diederichsa.
Zdaniem Kaczkowskiego, jednak kluczową rolę we flamandzko-niemieckim transferze kulturowym powinna odgrywać przede wszystkim dolnoniemiecka wspólnota
językowa:
Przystępne wydania miarodajnych i pouczających dzieł niemieckiego piśmiennictwa w dolnoniemieckim przekładzie […] uczynią z czasem dla dzieła niemiecko-flamandzkiego braterstwa więcej niż
najpiękniejsze edycje belgijskich poetów 91.

Owa osobliwa argumentacja, odnosząca się do sformułowanych przez Augusta
Schleichera w połowie XIX w. teorii osadzających język niderlandzki w genetycznej
wspólnocie dolnoniemieckiej, wiązała się w tekście Kaczkowskiego prawdopodobnie
również z innym, mniej widocznym celem. Jako pośrednik kulturowy, mieszkający
od wielu lat w dolnoniemieckim Hamburgu, mógł Kaczkowski wiedzieć, iż dynamika recepcji literatury flamandzkiej w regionie dolnych Niemiec ma własny charakter. Jeszcze w XIX w. dzieła w języku niderlandzkim należały tam do stałego wyposażenia bibliotek ze względu na duże zainteresowanie ze strony czytelników,
którym przyswajanie ich nie sprawiało, wskutek pokrewieństwa Platt-Deutsch ze
standardowym językiem niderlandzkim, większych trudności 92. Z tych samych
powodów Diederichs reklamował w 1909 r. na łamach „Börsenblatt” pierwsze wydanie sowizdrzalskich historii de Costera „przede wszystkim dolnoniemieckim
składom sortymentowym nad dolnym Renem i w Westfalii, zainteresowanym literaturą flamandzką i holenderską walką o wolność” 93.
Niektóre szczegóły w pisarstwie Kaczkowskiego z okresu pierwszej wojny światowej wymagają dodatkowego naświetlenia, jako że wychodzą poza przywoływany w poprzednim zdaniu przykład dyskursu handlowego. Belgijski badacz Hubert
Roland interpretuje wybrane fragmenty posłowia autorstwa Kaczkowskiego do
noweli Burch Mitsu jako „antycypujące narodowosocjalistyczną propagandę”. Inkryminowany cytat Roland przytacza w następującym kształcie:
W owej ludowej masie, którą pewny siebie faryzeusz obdarza zaledwie lekceważącym uśmiechem,
wyczuwa on [tj. Eekhoud] oddziaływanie świętych misteriów krwi, rasy oraz tych tajemnych sił, które
zwiemy duszą 94.

Tym samym, zdaniem Rolanda, Ardeschah popiera „etniczne powinowactwo,
w którego ramach miłość do flandryjskiej ojczyzny w wersji Eekhouda otrzymuje
quasi-esencjalistyczną, niezależną od poruszanej tematyki wykładnię” 95. W cytacie
tym nie chodzi jednak o miłość belgijskiego pisarza „do flandryjskiej ojczyzny”, lecz
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Ibidem, s. 373.
Ibidem.
Zob. H. v a n U f f e l e n, Nederlandse literatuur in Duitsland. „Dietse Warande & Belfort” 1990,
nr 2, s. 205.
„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1909, nr 276, s. 14726.
D ’ A r d e s c h a h, Nachwort, s. 61.
R o l a n d, op. cit., s. 12.
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o jego „szczególną namiętność do najniższych warstw wśród krajan”, co wynika ze
zdania poprzedzającego przytoczone słowa, a pominiętego przez Rolanda. Kaczkowski jako redaktor „Bauernspiegel” u Diederichsa oraz jako tłumacz Reymonta
przejawiał (to daje się odczytać zarówno z jego publicystyki, jak i z doboru przekładanych tekstów) predylekcję do młodopolskiej estetyzacji stanu chłopskiego, co
pozwala zrozumieć przeciwstawienie „ludowych mas” „pewnym siebie faryzeuszom”.
Ignorowanego przez elity chłopa nazywa Kaczkowski „szczególnie wyraźnym zwierciadłem polskiej duszy narodowej” 96, młodego rybaka z Ostendy, protagonistę
noweli Burch Mitsu – „kluczem do flamandzkiej duszy” 97. W tym kontekście należy
również wspomnieć, iż termin „rasa”, który mógł doprowadzić belgijskiego badacza
do teleologicznej narodowosocjalistycznej wykładni, otrzymał wprawdzie swoje
współczesne znaczenie już w XIX stuleciu, jednakże w polskiej myśli politycznej
i publicystyce był jeszcze na początku XX w. używany w sposób dowolny na określenie narodu, grupy etnicznej lub też nadrzędnej kategorii służącej do wyodrębnienia Słowian, Germanów, etc. 98 W tym także znaczeniu, co potwierdzają pozostałe przytoczone w niniejszej rozprawie cytaty, stosuje go również Kaczkowski.
Pojawiające się w posłowiu „misteria krwi” też nie antycypują literatury spod
znaku Blut und Boden, lecz ponownie wskazują na zakorzenienie tłumacza w polskim neoromantyzmie.
5
Kaczkowski rekomendował Kippenbergowi także polskich autorów. W kwietniu
1917 pisał:
W obliczu wzrastającego zainteresowania w Niemczech literaturą polską pozwalam sobie zwrócić
Pańską uwagę na ten obszar działalności wydawniczej. Duży sukces mojego przekładu Chłopów Reymonta, który ukazał się u Eugena Diederichsa w Jenie, jest Panu z pewnością znany. W kwestii pozostałych utworów Reymonta zawarłem porozumienie z Georgiem Müllerem z Monachium […]. Posiadam
jednak naturalnie prawa do wielu innych odpowiednich dzieł i jako najlepszy znawca polskiej literatury mam możliwość poczynienia godnych uwagi propozycji 99.

Kippenberg otrzymał ofertę wydawania serii poświęconej literaturze polskiej już
w styczniu 1916, gdy „Biblioteka Polska” Georga Müllera znajdowała się dopiero
w początkowej fazie projektowania. Jako tom otwierający serię oficyny Insel planowano reprezentatywną dla najważniejszych polskich twórców antologię poezji,
dramatu i powieści. W jej skład chciano włączyć również fragmenty dzieł poświęconych polskiej sztuce i krytyce literackiej, a także biogramy poszczególnych autorów, wśród których mieli się znaleźć Stanisław Wyspiański, Jan Kasprowicz,
Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Miciński, Leopold Staff oraz Władysław Stanisław
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J. P. d ’ A r d e s c h a h, Zur Einführung. W: R e y m o n t, Die polnischen Bauern, s. XXXI.
D ’ A r d e s c h a h, Nachwort, s. 63.
Zob. A. L a n d g r e b e, Polen, Europa und der Begriff der Rasse. W: „Wenn es Polen nicht gäbe,
dann müsste es erfunden warden”. Die Entwicklung des polnischen Nationalbewusstseins im europäischen Kontext von 1830 bis in die 1880er Jahre. Wiesbaden 2003, s. 186, 190.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 30 IV 1916. GSA, sygn. 50/82,1.
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Reymont. Nad całością mieli czuwać tłumacz literatury polskiej Leon Richter 100
oraz Wilhelm Feldman, redaktor wychodzącego w Berlinie w latach 1915–1918
czasopisma „Polnische Blätter. Zeitschrift für Politik, Kultur und soziales Leben”.
Ukazujące się co 10 dni w nakładzie ponad 1,5-tys. egzemplarzy „Polnische Blätter”
stanowiło dla każdego edytora idealne forum do reklamowania publikacji o tematyce polskiej oraz tłumaczeń polskiej literatury. Dla Kippenberga mogłoby być
równie pożyteczne jak wydawany przez jego lipską oficynę na zamówienie brukselskiej administracji okupacyjnej „Belfried”, na którego łamach regularnie zamieszczano ogłoszenia o ukazujących się w Insel książkach. Nie bez znaczenia pozostawała z pewnością także polityczna afiliacja Feldmana, który stał za propozycją tej
polskiej serii, a jako korespondent prasowy Naczelnego Komitetu Narodowego
znajdował się pod stałym nadzorem niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wydziału Prasowego Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie 101.
Inicjatywa wydawania polskiej literatury mogłaby tym samym uzyskać wsparcie
oficjalnych instancji odpowiedzialnych za propagandę kulturową, podobnie jak
w przypadku belgijskiej aktywności Kippenberga.
Choć w trakcie trwania wojny literatura polska była, jak pokazałem, nie mniej
atrakcyjnym segmentem rynku książki niż piśmiennictwo belgijskie, to Kippenberg
nie podjął się ostatecznie tego projektu. Czynił to poniekąd wbrew własnej polityce
wydawniczej, anonsowanej na okładce almanachu na r. 1915, na której dwumasztowiec, symbol lipskiej oficyny, oddawał strzały w kierunku obu frontów toczącej
się wojny. Na owej paradoksalnej decyzji zaważył głos Stefana Zweiga (1881–1942).
Ten austriacki poeta, prozaik i dramaturg był związany z wydawnictwem Insel od
r. 1906, kiedy to zadebiutował w nim tomikiem poezji 102. Od tamtego czasu, niemal
rok w rok, u Kippenberga wychodziły książki bądź to samego Zweiga, bądź przez
niego redagowane i tłumaczone, bądź też publikacje opatrzone wstępem jego autorstwa. Dyrektor oficyny Insel liczył się ze zdaniem Zweiga, podejmując istotne
decyzje wydawnicze, szczególnie te dotyczące literatury francuskiej oraz belgijskiej
w języku francuskim (np. dzieł Paula Verlaine’a, Émile’a Verhaerena, Émile’a Zoli,
André Gide’a). I tym razem, choć Kippenberg wyraźnie skłaniał się do zainwestowania we współczesnych polskich autorów, poprosił Zweiga o wystawienie opinii.
Ten jednak w zdecydowanym tonie odradzał. Jak uważał, fragmentaryczny charakter antologii nie oddawałby charakterystycznych cech poszczególnych tekstów.
100
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Zob. K. K i p p e n b e r g, list do S. Zweiga, z 22 I 1916. DLA, sygn. Kippenberg–Zweig 1913–1917,
SUA Insel. Katharina Kippenberg, z domu Düring (1876–1947), przejęła podczas wojny znaczną
część zawodowych obowiązków męża (w tym korespondencję z autorami, tłumaczami, pośrednikami literackimi). Jednakże już wcześniej odgrywała istotną rolę w wydawnictwie jako redaktorka
i doradca. W szczególności broniła interesów współczesnych autorów przed konserwatywnie usposobionym, dość niechętnym literackim eksperymentom mężem (zob. S. K n o p f f, Katharina Kippenberg. Herrin der Insel. Beucha 2010, s. 49).
Akta dotyczące nadzoru delegatów polskich przedstawicielstw prasowych przez niemieckie MSZ,
niemieckie poselstwo w Bernie, Hadze i Sztokholmie, a także Wydział Prasowy Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego znajdują się w Politisches Archiv des Auswärtigen Amts pod sygn.
R120992–R120994. Zob. też: P. Z a j a s, Polskie zagraniczne przedstawicielstwa prasowe w czasie
Wielkiej Wojny (1914–1918). Analiza materiałów archiwum politycznego niemieckiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych oraz Archiwum Federalnego w Berlinie. „Dzieje Najnowsze” 2014, z. 3.
S. Z w e i g, Die frühen Kränze. Leipzig 1906.
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Niezależnie od wątpliwości natury estetycznej należało, zdaniem Zweiga, szczególnie wystrzegać się publikowania w ramach jednego zbioru czy też serii wydawniczej wszystkich najważniejszych przedstawicieli najnowszej literatury polskiej,
ze względu na ich często kontrowersyjne, z punktu widzenia niemieckich interesów,
poglądy polityczne. Zweig notował w liście do Kathariny Kippenberg:
W tym przypadku musimy się liczyć z wieloma odmowami. Obecny okres wojny wydaje się, w moim
przekonaniu, najmniej korzystnym momentem, jako że nie możemy dokonywać wyborów, kierując się
tylko i wyłącznie względami literackimi. Z pewnych powodów nie mogę Pani podać pisemnych dowodów
na potwierdzenie mojej tezy, ale nie wątpię, że wierzy Pani w mój bezstronny osąd 103.

Również w późniejszej korespondencji Zweig wypowiadał się negatywnie o planach wydawania polskich autorów, nie ukrywając przy tym własnej niewiedzy:
„Książki Mieczkewicza [!] niestety nie znam, ale myślę, że jest on w całości przestarzały i daleki naszym czasom” 104. W zamian proponował wznowienie monumentalnej historii Rosji autorstwa Nikołaja Karamzina, wydanej w języku niemieckim
w latach dwudziestych XIX stulecia 105. Aktualność tematyki rosyjskiej miała gwarantować finansowy sukces reedycji. Choć popularność tego poczytnego pisarza
była w Niemczech bezsprzeczna, należy, patrząc z polskiej perspektywy, przypomnieć
o jego wypływającym z ideologii panslawistycznej oporze wobec idei powstania
niepodległego państwa polskiego 106.
Fascynacja 12-tomowym opus magnum Karamzina, jakiej dowody znajdujemy
w prywatnym liście Zweiga do Kippenberga, oraz krytyka planów wydawania literatury polskiej kontrastują w zaskakujący sposób z oburzeniem spowodowanym
brakiem zainteresowania ze strony krajów neutralnych dla kwestii niepodległości
Polski, któremu to oburzeniu Zweig dał wyraz kilka miesięcy wcześniej w zamieszczonym na łamach wiedeńskiej „Neue Freie Presse” artykule Warum Belgien, warum
nicht auch Polen (Dlaczego Belgia, a nie również Polska). Z typową dla jego publicystyki emfatyczną stylizacją pisał:
Cierpienie nie ma miary, nieszczęścia nie sposób umieścić na szali, a jednak można ze spokojem
stwierdzić, że naród ten nie ucierpiał mniej niż Belgia, tylko więcej, po stokroć więcej. Nie muszę wymieniać jego nazwy, a i tak zna ją każdy, również ci, którzy zdają się tej wiedzy nie posiadać i z rzadkim
hipnotycznym uporem wpatrują się na mapie jedynie w granicę pomiędzy Niemcami a Francją, jakby
innemu, wcale niemałemu narodowi, także nie przypadł w udziale ów straszliwy los znalezienia się pod
miażdżącym naciskiem milionowych armii. To współczesny kraj męczenników, krzyżowany od wieków,
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S. Z w e i g, list do K. Kippenberg, z 27 I 1916. DLA, sygn. 64.1624/1. A. Kippenberg już wcześniej,
we wrześniu 1915, otrzymywał propozycje przekładów polskiej liryki i również wówczas zwracał
się do Zweiga z prośbą o opinię, od niej uzależniając ich publikację. Polska poezja nie przyniosła
wszakże, w mniemaniu tego doradcy, niczego, „od czego można by oczekiwać wzbogacenia naszej
kultury i literatury. Są to zazwyczaj przykładnie powielone wersy francuskiej i niemieckiej proweniencji, pisane przez średnio uzdolnionych poetów. Jedyna prawdziwa wielkość spośród nich,
Wyspiański, wydaje się nieprzetłumaczalny” (S. Z w e i g, list do A. Kippenberga, z 10 IX 1915. GSA,
sygn. 50/3886,2).
S. Z w e i g, list do K. Kippenberg, z 18 XII 1916. DLA, sygn. Kippenberg–Zweig 1913–1917, SUA
Insel.
N. M. K a r a m z i n, Geschichte des Russischen Reiches. T. 1–12. Übers. C. R. G o l d h a m m e r.
Riga 1820–1833.
Zob. M. S h k a n d r i j, Russia and Ukraina. Literature and Discourse of Empire from Napoleonic to
Postcolonial Times. Montreal–Kingston 2001, s. 68.
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a jednak żywy, z poszarpanym ciałem i gorejącą duszą, mimo wszelkich ran i cierpień. Złamano mu
kręgosłup niezależności, rzucono na kolana, ale nic nie złamie jego ducha, jego wiary w zmartwychwstanie i przyszłą wielkość.
[…]
[…] Świat o tym wie, musi wiedzieć, a jednak – pytam: dlaczego? dlaczego? – nikt nie mówi o Polsce.
Być może, w grę wchodzi brak namacalnej widoczności albo powodem obojętności jest to, że Belgowie
uchodzą za naród, Polacy zaś nie? Z pewnością nie jest to prawdziwy motyw. Po pierwsze, Belgia, ten
flamandzko-waloński twór, nie stanowi ani językowej, ani mentalnej całości, a w przypadku Polaków
właśnie ich rozdarcie, sztuczne rozdarcie narodu, oraz – mimo wszelkich sprzeciwów losu – ich nieśmiertelne parcie do jedności powinny wywołać jeszcze głębsze współczucie. […] A może, jak trafnie
sformułowała to u nas Bertha Zuckerkandl, istnieją „stopnie współczucia”, klasy sympatii dla krajów
pierwszej i drugiej kategorii? 107

Choć przepaść dzieląca oficjalną publicystykę austriackiego autora od tonu
jego prywatnej korespondencji była nie do przeoczenia 108, to jednak opinia Zweiga
okazała się dla Kippenberga wiążąca. Jak poinformowało Kaczkowskiego wydawnictwo: „W obszarze polskiej literatury nie chcemy się angażować, gdyż pochłaniają nas inne przedsięwzięcia” 109.
6
W sierpniu 1916 Kaczkowski zakończył pracę nad przekładem Burch Mitsu i zwrócił się do Kippenberga z prośbą o umożliwienie mu przed premierą książki zamieszczenia w prasie fragmentów noweli, z których obiecywał sobie dodatkowe „kilkaset
marek” dochodu 110. Jednocześnie wracał do poprzednich ustaleń i proponował do
tłumaczenia dalsze teksty Eekhouda. Kippenberg, przywiązujący szczególną wagę
do jakości przekładów (przez co planowana na październik 1916 seria flamandzka
zadebiutowała z 5-miesięcznym opóźnieniem i straciła na politycznej aktualności 111),
uznał jednak po wstępnej lekturze manuskryptu:
107
108

109

110
111
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S. Z w e i g, Die schlaflose Welt. Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1909–1941. Hrsg. und mit
einer Nachmerkung vers. von K. B e c k. Frankfurt am Main 1983, s. 53–60.
Jak rola Zweiga w transferze literackim okresu pierwszej wojny światowej przedstawiała się w świetle niepublikowanej korespondencji z Insel-Verlag oraz K. i A. Kippenbergami, omawiam szerzej
w szkicu Bellizismus eines Pazifisten. Stefan Zweig und der Insel-Verlag im Ersten Weltkrieg („Acta
Germanica” 1 á2013ñ).
I n s e l - V e r l a g, list do J. P. d’Ardeschaha, z 10 V 1916. GSA, sygn. 50/82,1. Warto jednak zaznaczyć, że literaturę polską – w przedstawionym wcześniej rozumieniu inkluzywnym ówczesnego
polskiego systemu literackiego – reprezentował w Insel-Verlag wydany w 1916 r. zbiór opowiadań
urodzonego w Zamościu I. L. P e r e c a (J. L. P e r e z, Jüdische Geschichten. Übertr. A. E l i a s b e r g.
Leipzig 1916; tekst w wersji cyfrowej: https://openlibrary.org/books/OL24633614M/Jüdische_
Geschichten ádata dostępu: 20 II 2014ñ). Na marginesie przedstawionych w niniejszym artykule
dokumentów archiwalnych należy jednak dodać, iż powody n i e u k a z a n i a s i ę utworów polskich
autorów w wydawnictwie Insel są dla historiografii polsko-niemieckiego transferu literackiego
równie istotne jak dzieła literackie, które zostały opublikowane.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 1 X 1916. GSA, sygn. 50/82,1.
A. K i p p e n b e r g wypowiada się na temat upolitycznienia planowanej od 1915 r. serii flamandzkiej tylko raz, w liście z 15 VIII 1916, skierowanym do berlińskiego literaturoznawcy, eksperta
w dziedzinie podań i baśni ludowych, J. Boltego: „W całej tej rzeczy tkwi tylko jeden szkopuł,
wymaga ona mianowicie nadzwyczajnego p o ś p i e c h u. Z politycznych powodów istotne jest to,
aby […] ukazała się z końcem października” (GSA, sygn. 50/520). Wszystko świadczy o tym, że
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przekład został sporządzony w niemczyźnie, która wyklucza publikację w obecnej formie. […] Nie pozostaje nam nic innego, jak prosić Pana o ponowne staranne przejrzenie tłumaczenia oraz, co byłoby
najlepszym rozwiązaniem, przedłożenie go osobie trzeciej, mającej dobre wyczucie stylu. […] Jeśli owe
poprawki mimo wszystko nie okażą się zadowalające, będziemy zmuszeni wyrazić naszą wątpliwość co
do powierzenia Panu tłumaczeń kolejnych dzieł Eekhouda 112.

Przekład Les Libertins d’Anvers był w opinii wydawcy również daleki od doskonałości: niemczyznę Kaczkowskiego oceniał Kippenberg jako „bardzo papierową
i na każdym kroku dającą odczucie obcowania z tłumaczeniem” 113. Reakcja polskiego współpracownika była gwałtowna. Oburzał się na styl korespondencji,
który cechowało, jego zdaniem, „wszystko poza elementarną dbałością o należyte
międzyludzkie kontakty”, oraz na sposób załatwiania interesów, w którego ramach
„niedobór honorariów zastępowany był nadmiarem chamstwa” 114. Zgadzał się na
zaopiniowanie przekładu przez zewnętrznego specjalistę, ale w przypadku anulowania zawartej umowy groził skargą przed Verband Deutscher Schriftsteller (Związkiem Pisarzy Niemieckich). O przejrzenie tekstu Kaczkowski poprosił pisarza
Carla Hauptmanna i przekazał mu „niepoprawione odbitki korektowe” 115. Na
podstawie zachowanej korespondencji trudno jest ocenić techniczny przebieg i faktyczny stopień stylistycznych interwencji Hauptmanna, w ich rezultacie jednak, po
„niezliczonej ilości poprawek”, tłumaczenie zostało uznane za „wprawdzie dalekie
od doskonałości, ale przynajmniej akceptowalne” 116.
Zarówno surowa ocena wykonanego przez Kaczkowskiego przekładu noweli
Eekhouda, jak i ingerencja Hauptmanna stanowią kolejne dowody w sprawie rozgorzałych w latach pięćdziesiątych XX w. kontrowersji dotyczących udziału Hauptmanna w sygnowanym przez Kaczkowskiego tłumaczeniu Chłopów, które utorowało Reymontowi drogę do otrzymania Literackiej Nagrody Nobla. W roku 1957
w dodatku kulturalnym nowojorskiego czasopisma niemiecko-żydowskich imigrantów „Aufbau” ukazał się artykuł zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych komentatora „Süddeutsche Zeitung” Immanuela Birnbauma, zatytułowany Geheimgeschichte einer berühmten Übersetzung. Polens Ballade vom Bauernleben (Tajna
historia słynnego przekładu. Polska ballada o chłopskim życiu). W opinii Birnbauma znał Kaczkowski język niemiecki w stopniu niewystarczającym, a Diederichs,
który mimo niedoskonałego tłumaczenia dostrzegł w Chłopach dzieło światowego
formatu, zlecił korektę przekładu Hauptmannowi za sumę 3 tys. marek w złocie,
prosząc jednocześnie o zachowanie owej współpracy w tajemnicy 117. Polscy kryty-

112
113
114
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premiera 12-tomowej serii flamandzkiej wydawnictwa Insel miała być mocnym akompaniamentem
dla dwóch wydarzeń niezwykle istotnych z punktu widzenia niemieckiej Flamenpolitik: uroczystego otwarcia niderlandzkojęzycznego uniwersytetu w Gandawie oraz podziału belgijskiego Ministerstwa Kultury na sekcję flamandzką i walońską, które zapoczątkowało zainicjowaną przez Niemców
federalizację Belgii.
I n s e l - V e r l a g, list do J. P. d’Ardeschaha, z 20 XI 1916. GSA, sygn. 50/82.1.
I n s e l - V e r l a g, list do J. P. d’Ardeschaha, z 31 I 1917. Jw.
J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 20 I 1917. Jw.
Ibidem.
I n s e l - V e r l a g, list do J. P. d’Ardeschaha, z 18 I 1917. Jw.
I. B i r n b a u m, Geheimgeschichte einer berühmten Übersetzung. Polens Ballade vom Bauernleben.
„Der Zeitgeist. Eine Monatsbeilage des Aufbaus für Unterhaltung und Wissen” 23 (1957). Cyt. za:
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cy i historycy literatury bądź to przyjmowali rewelacje Birnbauma bez większych
zastrzeżeń 118, bądź też w całości je odrzucali w imię szeroko pojętego „polskiego
interesu narodowego” 119. W kolejnych latach podejrzenia Birnbauma podważali
m.in. historyk literatury Zdzisław Skwarczyński, wydawca czasopisma „Mickiewicz-Blätter” Hermann Buddensieg, tłumacz literatury polskiej Karl Dedecius oraz
historyk literatury Krzysztof A. Kuczyński 120.
Kontrowersje wokół niemieckiego przekładu Chłopów pozostawały przez długi
okres na poziomie spekulacji z powodu niedostępności korespondencji między
Kaczkowskim a Hauptmannem. Wydana w 2007 r. edycja listów, poprzedzona
obszernym wstępem autorstwa Izabeli Surynt oraz Marka Zybury, dostarczyła
ostatecznych dowodów potwierdzających współautorstwo Hauptmanna, który miał
pracować nad tekstem najpóźniej od 1910 roku. Redaktorzy wyrokują:
Listy Kaczkowskiego do pisarza zdradzają, że mimo, iż posługiwał się on [tj. Kaczkowski] językiem
niemieckim w sposób pewny, to nie był jednak „wybornym znawcą niemczyzny”, jak twierdziła Martha
Hauptmann [żona pisarza], przynajmniej nie we wszystkich jej subtelnościach, oraz że jego niemiecki
wymagał korekty 121.

Zarówno Hauptmann, jak i Kaczkowski nigdy nie ujawnili faktu wspólnej pracy nad tekstem przekładu Chłopów. Pierwszy
nie chciał z pewnością dezawuować publicznie translatorskich zdolności Polaka, nie mógł sobie również
pozwolić na firmowanie tłumaczenia z języka, którego nie znał, […] poza tym „szlif” przekładu nie stanowił, być może, szczególnego powodu do literackiej sławy.

Z kolei Kaczkowski zamierzał prawdopodobnie po śmierci Hauptmanna w roku 1921 oraz po przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla Reymontowi w 1924 r. „zatrzymać wszelkie związane z tym zasługi dla siebie” 122.
W świetle niniejszych rozważań należy zakwestionować samodzielność Kaczkowskiego w tłumaczeniu noweli Eekhouda Burch Mitsu. Na podstawie dostępnego
materiału archiwalnego trudno orzec, czy Hauptmann miał również swój udział
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Hochverehrter Herr Doctor, s. 41. Wszystkie dane bibliograficzne zawarte w przypisach 118–121
podaję za S u r y n t oraz Z y b u r ą (Hochverehrter Herr Doctor, s. 173–174).
Zob. J. K o p r o w s k i: Związki Karola Hauptmanna z kulturą polską. „Nowa Kultura” 33 (1957);
Karol Hauptmann i Polacy. W: Z południa i północy. Odwiedziny u pisarzy. Katowice 1963, s. 79–80.
B. K o c ó w n a, Kto sprawił, że chłopi polscy przemówili po niemiecku? „Miesięcznik Literacki” 1972,
nr 10, s. 137.
H. B u d d e n s i e g, Wer übertrug „Chłopi” („Die Bauern”) ins Deutsche? „Mickiewicz-Blätter” 1971,
nr 47/48. – K. D e d e c i u s, Ein Eisenbahnunglück und die Folgen. Das polnische Dorf-Epos „Die
Bauern” des Nobelpreisträgers Władysław Stanisław Reymont. „Frankfurter Allgemeine Zeitung”
1975, nr z 16 VIII. – Z. S k w a r c z y ń s k i, Reymont w Niemczech. W zb.: Reymont. Z dziejów
recepcji twórczości. Wybór, wstęp B. K o c ó w n a. Warszawa 1975. – K. A. K u c z y ń s k i, Między Berlinem a Warszawą. O niektórych aspektach polsko-niemieckich kontaktów kulturalnych
i naukowych do 1939 roku. W zb.: Z dziejów stosunków polsko-niemieckich. Red. T. D u b i c k i,
K. A. K u c z y ń s k i. Łódź 1988. Do prawdopodobieństwa współpracy Hauptmanna przy tłumaczeniu
Chłopów Reymonta wraca również A. S t r o k a w szkicu Carl Hauptmann und seine Freundschaften mit Polen (w zb.: Carl Hauptmann 1858–1921 – Internationales Symposium. Beiträge. Hrsg.
M. C z a r n e c k a, H.-G. R o l o f f. Berlin 2004).
S u r y n t, Z y b u r a, Einleitung, s. 54.
Ibidem, s. 54–55.
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w przekładzie powieści Les Libertins d’Anvers, który w związku ze słabą jakością
nigdy nie ujrzał światła dziennego. Aby kontynuować serię flamandzką, Kippenberg
został zmuszony do przejęcia tłumaczeń pióra Toniego Kellena, niezwykle płodnego autora literatury popularnonaukowej 123, które były publikowane wcześniej
w prasie, ale ze względu na wyłączność, jakiej Eekhoud udzielił wydawnictwu Insel,
nie mogły ukazać się w formie książkowej w Monachium u Georga Müllera. Przekłady pierwszej naturalistycznej powieści Eekhouda, Kees Doorik, oraz poświęconej
Antwerpii La Nouvelle Carthage zostały wydrukowane pod nazwiskiem Kellena 124.
Mimo sporów toczonych z wydawnictwem Insel do końca wojny zachowywał
Kaczkowski gotowość propagowania w swojej publicystyce pisarstwa Eekhouda,
który „jako największy żyjący Flamand bez wątpienia na to zasługuje” 125. W roku 1918 Kaczkowski wstąpił do służby dyplomatycznej odrodzonego państwa polskiego. Z ramienia warszawskiej Rady Regencyjnej sprawował funkcję sekretarza
polskiego przedstawicielstwa w Berlinie, następnie przeszedł do MSZ, aby wreszcie,
w r. 1920, objąć stanowisko konsula generalnego w Rotterdamie, a później w Amsterdamie. W maju 1920 kończy się również jego 4-letnia korespondencja z lipską
oficyną, w której konsekwentnie, lecz bezskutecznie zabiegał o wydanie Les Libertins d’Anvers Eekhouda.
7
Tytuł niniejszego artykułu zobowiązuje do sformułowania w podsumowaniu kilku
tez wychodzących poza ramę narracji historycznoliterackiej i prezentujących teoretycznoliteracki model, który pozwoli na lepsze zrozumienie międzynarodowego
transferu literatury w okresie pierwszej wojny światowej. Kluczowy w owym kontekście wydaje się termin „literatura światowa”, „Weltliteratur”, pojawiający się
regularnie w prezentacjach literatur państw, które znajdowały się w strefie oddziaływania państw centralnych. Wielość interpretacji tego Goethowskiego 126 pojęcia
123
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126
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T. K e l l e n jest autorem kilkudziesięciu tłumaczeń, antologii oraz książek popularnonaukowych
obejmujących najrozmaitsze dziedziny. Wydawał przewodniki turystyczne, zbiory listów i anegdot,
przekładał literaturę niderlandzką, francuską, a także angielską. Wybuch pierwszej wojny światowej nie pozostał bez wpływu na wybór podejmowanej przez niego tematyki. Kellen pisał o wojennych
zwyczajach żywieniowych (Essen im ersten Kriegsjahr 1914/15. B.m. 1915) oraz o historii Belgii
(Belgien sonst und jetzt. Siegen 1915). To samo wyczucie chwili towarzyszyło mu podczas kolejnej
wojny, kiedy w nakładzie 5 tys. egzemplarzy wydał rozmówki niemiecko-francuskie dla wojsk
okupacyjnych, mające służyć m.in. do komunikacji z rolnikami i jeńcami (Französisch für den
Verkehr mit landwirtschaftlichen Arbeitern und Gefangenen und für die Besatzungstruppen: Ein
Sprachführer und ein Wörterbuch. Stuttgart 1940).
G. E e k h o u d: Das neue Karthago. Übers. und mit einem Nachwort von T. K e l l e n. Leipzig 1917;
Kees Doorik. Übertr. T. K e l l e n. Leipzig 1918;
J. P. d ’ A r d e s c h a h, list do Insel-Verlag, z 15 I 1918. GSA, sygn. 50/82,1.
W. S c h a m o n i („Weltliteratur” – zuerst 1773 bei August Ludwig Schlözer. „Arcadia” 2008, z. 2)
zwrócił uwagę na fakt, że choć J. W. Goethego zwykło się traktować jako prekursora terminu
„Weltliteratur”, to pojęcie owo pojawiło się już w 1774 r. w rozprawie A. L. S c h l ö z e r a Isländische
Literatur und Geschichte. W kontekście „Weltliteratur” Schlözer był przywoływany w 1920 r. w pracy Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts autorstwa
polskiego germanisty Z. Ł e m p i c k i e g o (Göttingen 1920). Schlözer prezentował literaturę islandzką jako produkt intensywnych kontaktów ze średniowieczną Europą kontynentalną. Ta
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zmusza jednakże w tym miejscu do zakreślenia jego potencjalnych funkcji. W pierwszym zdaniu posłowia do noweli Burch Mitsu Kaczkowski kategorycznie obwieszczał:
„Eekhoud przynależy do literatury światowej” 127. Również przekład Chłopów autorstwa Kaczkowskiego był reklamowany jako „dokument literatury światowej, tej
samej rangi, co wielkie powieści Turgieniewa, Tołstoja czy Dostojewskiego” 128,
a niemiecka edycja Ziemi obiecanej jako „jedyna w swoim rodzaju wielka powieść
przemysłowa Wschodu, odpowiednik Germinala Zoli” 129. Na pierwszy rzut oka obie
wzmiankowane powieści Reymonta określane więc były terminem „Weltliteratur”
rozumianym w sensie addytywnym (zasięg literatury światowej) oraz selektywnym
(uznanie wartości poszczególnych dzieł z punktu widzenia kanonu) 130. Kładziono
nacisk zwłaszcza na charakter uniwersalny eposów Reymontowskich: miały one
przezwyciężyć „specyficzne narodowe intencje”, które czyniły z nich „pierwotnie
zasadniczo polską sprawę”, przez co „zyskały na znaczeniu wykroczywszy poza
granice własnego pochodzenia” 131. Te same teksty Reymonta wpisywały się jednocześnie w antropologiczną funkcję Weltliteratur: zaliczały się do „najwybitniejszych
dzieł literatury światowej”, gdyż pozwalały na „głęboki i wartościowy wgląd w duszę
narodu” oraz były przydatne w „kształceniu politycznym” 132. Podobnie nowela Burch
Mitsu Eekhouda stanowiła w ocenie Kaczkowskiego „klucz do flamandzkiej duszy
w tym samym znaczeniu, w jakim było nim staroflamandzkie malarstwo, którego
nieprzemijający czar oddziałuje na nas od wieków” 133.
W kontekście pierwszej wojny światowej najważniejsza wydaje się wszakże logistyczna funkcja Weltliteratur, którą Horst Steinmetz uznał za jedyną prawowitą
wykładnię Goethowskiego pojęcia 134. Towarzyszące temu badaczowi w praktyce
literaturoznawczej kryterium selekcji, a tym samym pokusa tworzenia kanonu,
zdaniem Steinmetza, mogą zostać przezwyciężone tylko wtedy, gdy zaprzestaniemy
interpretowania omawianego terminu w kategoriach ponadczasowych. Powstał on
bowiem jako określenie sposobu funkcjonowania literatury w nowo zaistniałych na
początku XIX w. warunkach ekonomiczno-przemysłowych 135. W takim rozumieniu
Weltliteratur kosmopolityczność literatury nie wynika z jej wartości literackiej, lecz
opiera się na możliwościach komunikacyjnych stanowiących założenie międzynarodowego działania pisarzy, tłumaczy, wydawców i pośredników kulturowych,
a także szansę dla nich. Weltliteratur nie definiują żadne tradycje literackie czy
normy estetyczne, przez co odróżnia się ona od wcześniejszych form ponadnarodo-
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koncepcja „Weltliteratur” miała charakter addytywny, poszerzający spektrum europejskiej wiedzy
o kolejne nieznane literatury i kultury świata.
D ’ A r d e s c h a h, Nachwort. W: E e k h o u d, Burch Mitsu, s. 61.
„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1916, nr 273, s. 3077.
Ibidem, nr 11, s. 275.
Na temat klasyfikacji typologicznej terminu „Weltliteratur” zob. M. S c h m e l i n g, „Ist Weltliteratur
wünschenswert?” Fortschritt und Stillstand im modernen Kulturbewusstsein. W zb.: Weltliteratur
heute. Konzepte und Perspektiven. Hrsg. … Würzburg 1995, s. 157–161.
„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 1916, nr 74, s. 2095.
Ibidem, nr 273, s. 3077.
D ’ A r d e s c h a h, Georges Eekhoud, s. 64.
H. S t e i n m e t z, Weltliteratur: Umriß eines literaturgeschichtlichen Konzepts. „Arcadia” 1985, z. 1.
Zob. ibidem, s. 5–6.
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wych kultur literackich, z którymi mieliśmy do czynienia w średniowieczu, renesansie, baroku, a po części również w XVIII wieku. Istota tej jednolitości, nie mającej charakteru formalnego czy gatunkowego, wiąże się z okresem uprzemysłowienia oraz z funkcjonującymi w jego ramach jednostkami postrzegającymi granice
jako fakt relatywny 136.
Logistyczna rola Weltliteratur uzyskuje szczególne znaczenie z powodu włączenia literatury i życia artystycznego do podejmowanych przez Rzeszę Niemiecką
działań propagandowych. Stworzone niemalże od podstaw niemieckie instytucje
odpowiedzialne za propagandę kulturową, pracujące zarówno na terenie Niemiec,
państw okupowanych, jak i neutralnej zagranicy, stanowiły nie tylko sprawną sieć
zdobywania i dystrybucji informacji, ale dzięki swojej „artystycznej” obsadzie personalnej działały jako aktywne elementy pola literackiego. Ograniczając się do
postaci wymienionych w niniejszym studium, należy przypomnieć, iż Friedrich von
Oppeln-Bronikowski przyczynił się do uniwersalizacji Reymontowskich Chłopów
jako tłumacz literatury i stały współpracownik Diederichsa, a jednocześnie oficer
sztabu generalnego. Stefan Zweig, pisarz oraz ważny doradca wydawnictwa Insel,
pełnił funkcję kierownika działu literackiego austro-węgierskiej Wojennej Kwatery
Prasowej 137. Zaangażowany przez Antona Kippenberga publicysta i tłumacz Friedrich Markus Huebner, który pozyskał dla Insel-Verlag m.in. prawa do edycji
Eekhouda, był odpowiedzialny za kwestie propagandy kulturowej w Wydziale Politycznym niemieckiego Gubernatora Generalnego w Brukseli, którego kierownictwo
objął, nb. rzeźbiarz i wybitny znawca sztuki, hrabia Hans Albrecht von Harrach.
Aktorzy ówczesnego transferu kulturowego działali tym samym na dwóch poziomach: jako urzędnicy administracji okupacyjnej i dyplomatycznej, a jednocześnie
jako pośrednicy korzystający z propagandowej infrastruktury (tłumacze, autorzy
książek, publicyści). Reprezentowali nierzadko awangardowe koncepcje sztuki,
dalece odbiegające od wilhelmińskiego mieszczańskiego tradycjonalizmu. Ich rozliczne międzynarodowe kontakty nie ustały w momencie wybuchu wojny, a w ramach nowo wytworzonej przestrzeni geopolitycznej stawali się oni katalizatorami
kulturowej mobilności 138.
Niemiecka propaganda kulturowa, która pierwotnie miała na celu wspieranie
imperialistycznej polityki Rzeszy 139, ewoluowała w okresie pierwszej wojny światowej w kierunku wymiany kulturowej. Nie ograniczała się przy tym do jednostronnego rozpowszechniania niemieckiej kultury w krajach okupowanych i neutralnych,
lecz obejmowała działania na rzecz współpracy bilateralnej i multilateralnej, przez
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Zob. ibidem, s. 8–9, 19.
Zob. K. H e y d e m a n n, Der Titularfeldwebel. Stefan Zweig im Kriegsarchiv. W zb.: Stefan Zweig
1881/1981. Aufsätze und Dokumente. Hrsg. H. L u n z e r [i in.]. Wien 1981.
Zob. H. v a n d e n B e r g, The Autonomous Arts as Black Propaganda. On a Secretive Chapter of
German „Foreign Cultural Politics” in the Netherlands and Other Neighbouring Neutral Countries
During the First World War. W zb.: The Autonomy of Literature at the Fins de Siècles (1900 and
2000). Ed. G. J. D o r l e i j n, R. G r ü t t e m e i e r, L. K o r t h a l s A l t e s. Leuven 2008, s. 106.
Pierwszeństwo użycia terminu „propaganda kulturowa” przypisuje się publicyście P. R o h r b ac h o w i (1869–1956), który w wydanej w 1912 r. książce Der deutsche Gedanke in der Welt (Leipzig, s. 174–175) rozwinął ideę „rezygnacji z podboju militarnego obcych krajów i ludów oraz nasycania dostępnych obszarów świata wartościami duchowymi naszej narodowej myśli”.
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co antycypowała dzisiejsze formy zagranicznej polityki kulturalnej 140. Propaganda
kulturowa państw centralnych stanowiła tym samym swoistą niszę dla funkcjonowania autonomicznej sztuki w warunkach toczącego się konfliktu. Rozpowszechnienie tej sztuki przez aktorów odpowiedzialnych za propagandę stanowiło ważną
część kreowania ich wizerunku jako liberalnego odłamu niemieckiej inteligencji;
dla instancji państwowych miało z kolei istotne znaczenie, ponieważ symulowało
wsparcie państwa dla wartości liberalnych, a tym samym osłabiało negatywny
obraz wilhelmińskiego imperializmu nacjonalistycznego 141. Te konstatacje doprowadziły Huberta van den Berga do interesującej rewizji zaproponowanego przez
Pierre’a Bourdieu binarnego schematu autonomii i heteronomii pola literackiego
i artystycznego, pojmowanych jako opozycyjne lub co najwyżej konkurujące ze sobą
zasady organizacji pola kulturowego 142. Van den Berg dowodzi, iż w przypadku
twórców zaangażowanych przez niemiecki aparat propagandowy mamy do czynienia ze swoistym paradoksem: w ramach prowadzonej przez nich działalności nie
dochodziło do heteronomicznej redukcji autonomii sztuki, lecz to autonomia pola
literackiego i artystycznego miała charakter heteronomiczny. Owa paradoksalna
„heteronomia autonomii” 143, choć typowa dla pozycji literatury i sztuki funkcjonującej w ramach działań propagandowych, wychodzi poza zarysowaną przez Bourdieu
opozycję binarną.
Działalność „mobilizatorów” 144 kulturowych, którzy, jak Jan Paweł Kaczkowski,
w latach pierwszej wojny światowej w pełni korzystali z funkcjonujących kanałów
wymiany i poruszali się jednocześnie w ramach kilku obszarów kulturowych, nie
stanowi bynajmniej alternatywnej opowieści wobec historii krwawego konfliktu,
lecz jest jej istotnym uzupełnieniem. Transfer z europejskich (semi)peryferii systemu literatury do największego w tym czasie centrum produkcji książki dowodzi, iż
Wielka Wojna nie tylko nie położyła kresu międzynarodowej tradycji humanistycznej, „żyjącej w antagonistycznej symbiozie z poszczególnymi kulturami narodowymi” 145, ale stała się katalizatorem internacjonalizacji pola kulturowego.
Abstract
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WORLD LITERATURE IN THE TIME OF THE GREAT WAR (1914–1918) JAN PAWEŁ KACZKOWSKI AS AN ACTOR OF POLISH-GERMAN-BELGIAN LITERARY TRANSFER
The territories that were occupied during the First World War by the Central Powers are rarely described
in the categories of unique spaces of cultural exchange. However, archive materials recently rendered
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available offer a description and research of transnational cultural mobility between the years 1914–1918.
The present article presents an example of a practical realisation of the Great War global intellectual
history. An illustration of it is the activity of Jan Paweł Kaczkowski (pen name Jean Paul d’Ardeschah)
in the field of Polish-German and German-Belgian cultural transfer. Kaczkowski’s work serves as
a starting point for, first of all, the analysis of the place occupied by minor European literatures on the
German book market and, second of all, to construct a general model presenting the function of literary
field in the time of war.
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„MEXICANIDAD” À LA WAŃKOWICZ
Melchior Wańkowicz miał okazję dwukrotnie odwiedzić Meksyk: za pierwszym
razem przypadkiem, później – przelotnie. Jesienią 1926 przyjechał jako korespondent „Kuriera Warszawskiego”, by zbadać konflikt państwa z Kościołem 1, a w r. 1961
wybrał się tam prywatnie 2. Opis żadnej z wizyt nie był dlań zadowalający. 40 lat
po pierwszej wyznał: „Z niedosytem myślę o mojej książce o Meksyku; przy dłuższym
pobycie dokopałbym się głębiej istotnych wartości” (Z 402). Wyjazd kolejny zakończył się, zanim na dobre się zaczął: Wańkowiczowie, przemierzający Stany Zjednoczone, na 2 miesiące zatrzymali się u wrót prawdziwego Meksyku, w Ensenadzie
leżącej tuż za granicą stanu Kalifornia. A jednak kontakty te, choć epizodyczne,
cechuje pewna intensywność: łączą one pisarza z krajem orła i węża mocniej niż
długoletni i urzędowo sformalizowany pobyt – ze Stanami Zjednoczonymi. W Meksyku fascynują Wańkowicza ślady dawnej obrzędowości, bogata historia, niestabilna sytuacja polityczna, niekończące się bunty (pronunciamientos) oraz ścisły
zaplot życia i śmierci. Octavio Paz w słynnym eseju Labirynt samotności, dotyczącym
tożsamości meksykańskiej, szuka odpowiedzi na pytanie o różnice między dwoma
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jednak nie poświadcza tego ani Kalendarium życia i twórczości Melchiora Wańkowicza A. Z i ó ł k o w s k i e j - B o e h m (w: Na tropach Wańkowicza po latach. Wyd. uaktualnione i rozszerz. Warszawa 2009), ani żadna z publikacji Wańkowicza, do których dotarłam.
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sąsiadującymi państwami Ameryki Północnej i przyczyny tych odmienności dostrzega w fundamentach współczesnych cywilizacji. Stany Zjednoczone zostały
stworzone „zgodnie z nową filozofią polityczną”, Meksyk zaś powstał na gruzach
dawnego, feudalnego porządku hiszpańskiego, który po jego wyczerpaniu się w Europie przeszczepiono w zdegenerowanej formie za oceanem. Kraj ten zawsze był
i nadal pozostaje przestrzenią pełną autentycznych zagadek, żywiołową i niestabilną, stanowiącą dla reportera nie lada wyzwanie. Znacząco różne są pożegnania
Wańkowicza z obydwoma miejscami. Finał ostatniego tomu trylogii północnoamerykańskiej W ślady Kolumba brzmi bezosobowo i ostatecznie: „Żegnaj, Ameryko,
Ziemio Obiecana, miodem i mlekiem z puszek konserwowych płynąca” (WP 289),
gdy tymczasem meksykańska przygoda wcale nie chce się zakończyć, wciąż nie
daje się ogarnąć, nadal trwa w zmysłowych wspomnieniach:
Mam pisać o Meksyku. Jeszcze mi w uszach brzmi chaos dźwięków, przed oczami płyną fale barw,
powonienie mam pełne słonej woni mórz i puszcz tropikalnych. Mieni mi się w oczach, mierzchnie
i rozjaśnia tajemniczy górzysty kraj za oceanami dalekimi. Dusza ludu meksykańskiego, przedziwna,
garnie mi się do rąk, by wyprysnąć za chwilę. [WK 11]

Meksykańska obserwacja trzydziestoparoletniego Wańkowicza nasycona jest
sensualizmem. Niestabilność, tajemnicza żywiołowość to w tym przypadku oczywisty leitmotiv, jednakże znawcy tematu dostrzegają te same cechy także na innych
piętrach refleksji. Oto w cennej pozycji, jaką bezsprzecznie stanowi Historia Meksyku, Tadeusz Łepkowski dzieli się zbliżonymi refleksjami na temat tego kraju.
Zasadniczy problem pojawia się już przy próbie wyznaczenia podstawowych kryteriów historycznych, bo zadając najprostsze pytanie – o to, od kiedy datuje się istnienie Meksyku – niechybnie ugrzęźniemy w wątpliwościach. Czy trzeba by zacząć
od wydarzeń sprzed 160 lat, gdy funkcjonowała nazwa państwa? Albo czy – biorąc
pod uwagę okoliczności hiszpańskiej sukcesji i wspólne dzieje obu krajów – należałoby rozciągnąć ten czas do 500 lat? Ale jak wobec tego liczyć okres przed konkwistą, gdy istniał tu, sięgający korzeniami 50 tysięcy lat p.n.e., kraj „wieloetniczny” i „wielopaństwowy”? Ślady jego rozwichrzonej tożsamości do dziś można odnaleźć w płynących paralelnie, niezależnych od siebie nawzajem historiach Meksyku.
Badacz Ameryki Łacińskiej podsumowuje bowiem:
Wypada [...] stwierdzić, iż mamy do czynienia z historiami bardziej niż z historią, z przestrzennym
teatrem procesów społecznych zmiennym, lecz zazwyczaj ogromnym, z wielokulturowością o znacznym
natężeniu konfliktowości, z wielonurtowością przebiegów dziejowych, z kontynuacją i znacznie częściej
dyskontynuacją. [H 8]

Łepkowski zwraca uwagę, że na nielinearny charakter tożsamości meksykańskiej mają także niewątpliwy wpływ: ukształtowanie terenu (czasem w postaci
komunikacyjnych barier, np. masywy górskie Sierra Madre), zróżnicowanie klimatyczne i – przede wszystkim – kapryśna przyroda: trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany i cyklony, naprzemiennie występujące susze i powodzie. Emblematyczna dla dziejów Meksyku atmosfera niestabilności, gwałtownej zmiany,
kontrastu oddziaływała na kształtującą się przez wieki mentalność społeczeństwa,
którą badacz charakteryzuje jako „niepewność bytowania”, „stany lękowe”, „postawy bierności i uległej zależności od ślepego losu i okrutnej natury” (H 13). Na pytanie, jak więc mówić o historii Meksyku, nie kryjąc wątpliwości, odpowiada Łep-
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kowski: „Odszukać, jeśli istnieje, czynnik unifikujący, opleść wokół owej »osi jedności« wszystkie wątki i nurty procesu dziejowego, a ściślej wiele procesów” (H 14).
Osią, wokół której rozwija się zatem narracja Historii Meksyku, jest proces tworzenia się fenomenu meksykańskości (mexicanidad).
Jako wybitny historyk Ameryki Łacińskiej, który prowadził badania naukowe
na terenie Haiti, Kuby i Meksyku, Łepkowski znakomicie buduje wieloaspektową
opowieść o historii tych krajów. Trudno oczekiwać, by książka W kościołach Meksyku – napisana przez młodego adepta dziennikarstwa, pomyślana jako relacja
reporterska z konkretnego wydarzenia politycznego, będąca efektem krótkiego
pobytu w południowo-wschodnim rogu Ameryki Północnej – dotknęła głębi meksykańskiej duszy. Wczesny reportaż Wańkowicza nawet nie próbuje mierzyć się
z problematyką skomplikowanej mentalności, którą trzy dekady później fascynująco opisze Paz w Labiryncie samotności. Trzeba jednak zauważyć, że i ten reportaż
ma swą intensywność, nieźle oddaje meksykański paradygmat braku stabilizacji,
wielonurtowej narracji i tajemnicy. Niejaki problem przynosi już ustalenie podstawowych parametrów podróży. Jak długo Wańkowicz przebywał w Meksyku i dokąd
dotarł? Nie umieszcza w książce istotnych sygnałów pozwalających dookreślić czas
i przestrzeń wojażu, wspomina o zatargu państwa z Kościołem z r. 1926, którego
rozpoznanie przyjmuje za swój główny cel. Raczej jako małżeńskie droczenie się
można chyba potraktować późniejszą o lat 30 uwagę żony Wańkowicza, iż opowieść
o Meksyku napisał on „po dziewięciu dniach pobytu” (WP 51). O szczegółach podróżniczych lepiej zatem poczytać w Kalendarium przygotowanym przez Aleksandrę
Ziółkowską-Boehm. Pod datą 1926 widnieje informacja: „trzymiesięczna podróż do
Meksyku (jej owocem jest książka W kościołach Meksyku)” 3. Jeśli cały wojaż trwałby kwartał, to rzeczywisty pobyt pisarza za oceanem – około 5 tygodni, bo sama
droga zajęłaby circa 2 miesiące. Bardziej szczegółowe rachuby poznajemy dzięki
publikacji o ponad 30 lat późniejszej – gawędziarskim Tędy i owędy, oraz ówczesnej
korespondencji małżonków, wydanej w 2004 roku. Podróż parowcem „Leerdam”
rozpoczyna się 1 IX 1926 o godz. 18.00 (KK 394); przez Holandię i Kubę dociera
pisarz do Veracruz 1 lub 2 X, co mniej więcej zgadzałoby się z kalkulacjami Wańkowicza, który podaje, że: „werandując przez dni 28 na pokładzie”, zjadł „28 obiadów, tyleż lunchów, tyleż śniadań” (WK 53). Powrót transatlantykiem „France”
następuje miesiąc później, 1 lub 2 XI 1926, i trwa 19 dni 4: pisarz w drodze z Veracruz zatrzymuje się na Kubie, by przeprowadzić wywiad z Ukraińcem, Teofilem
Olszańskim – sprawcą zamachu na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,
skutecznie uchylającym się przed polskim wymiarem sprawiedliwości (zob. T 146–
154). Z Hawany udaje się już w kierunku Francji.
W niewyraźnie wykreślonych ramach czasowych równie enigmatycznie przedstawiono topograficzne zarysy wyprawy. Gdzie dotarł Wańkowicz w trakcie meksykańskich wędrówek? Czy tylko do nadmorskiego Veracruz i do oddalonej o kilkugodzinną podróż koleją stolicy kraju, aby spotykać się z przedstawicielami Polonii
i innymi rozmówcami? Przypomnijmy, że wyjeżdża do Meksyku jako korespondent
3
4
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Niniejsze kalkulacje dotyczące pobytu Wańkowicza w Meksyku skonsultowałam w rozmowie telefonicznej z G. N o w a k i e m. Zob. też T 148.
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„Kuriera Warszawskiego”, by zdać relację z poważnego konfliktu między państwem
a Kościołem. Jednak bieżący temat polityczny wcale nie jest osią narracji w książce, mimo mylącego tytułu całości poświęcono mu zaledwie jeden z pięciu rozdziałów.
Pozostałe cztery to: reportaż W drodze zawierający portrety towarzyszy podróży
i opowieści o odwiedzanych miejscach; W pomroce nieznanego – historia opisująca
dzieje ery prekolumbijskiej, hiszpańskiej konkwisty i dramatyczne losy młodziutkiej
cesarzowej Meksyku – Charlotty z Habsburgów; W kraju orła i węża – reporterska
relacja z osobistego spotkania z Nową Hiszpanią i z „meksykańskimi Polakami”
oraz ostatnia część: Awantury meksykańskie, zawierająca anegdotyczne przykłady
przybliżające zjawisko meksykańskości.
Zastanawiające jest zupełne pominięcie w tej książce wątku kubańskiego. Dlaczego Wańkowicz słowem nie wspomina o reporterskim sukcesie związanym z tą
podróżą, gdy podając się za litewskiego dziennikarza Aukszołajtisa rozmawiał
w trakcie postoju w Hawanie z nieuchwytnym dla polskiego sądownictwa zamachowcem? W Tędy i owędy autor chwali się wprawdzie, że bezpośrednio po jego
powrocie z Meksyku relacje z sensacyjnego spotkania zamieszczono w periodyku
„ABC”, skąd przedrukowano je później 8-krotnie, następnie w „Kurierze Warszawskim”, „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” i lwowskim piśmie „Chwila” (T 154).
Argumentem, by przemilczeć ten temat, mógłby być dla Wańkowicza – jako dawnego pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – niezręczny kontekst polityczny: autor Szczenięcych lat nie chciał powiększać kompromitacji władz, które
wobec nieudolności aparatu państwa oskarżyły o zamach i wytoczyły proces niewinnemu Stanisławowi Steigerowi, buchalterowi żydowskiego pochodzenia (T 152).
Jednakże za decyzją Wańkowicza stoją niewątpliwie również względy kompozycyjne: kubański epizod, choć stanowi część tej podróży, ma się nijak do książki o Meksyku. Nie został wszakże zapomniany. Pisarz – który nieraz deklarował, że każdy
tekst winien być przynajmniej trzykrotnie opublikowany, by na siebie zarobić – nie
zmarnował opowieści o sensacyjnym wywiadzie. Swoją przygodę przedstawił z górą
30 lat później w Tędy i owędy pod charakterystycznym dla siebie, brawurowo
brzmiącym tytułem: Wykrywam zamachowca (T 146), oraz pochwalił się nią w wywiadzie rzece Wańkowicz krzepi 5.
A jednak wyprawa meksykańska kryje jeszcze inną tajemnicę. Czyżby pisarz
miał okazję uczestniczyć w indiańskiej wyprawie po pejotl, narkotyk czczony w tym
kraju od tysiącleci? Oto w rok po ukazaniu się książki W kościołach Meksyku Towarzystwo Wydawnicze „Rój” drukuje broszurę, która w poważnych polonistycznych
kompendiach zaliczana jest do dorobku Wańkowicza 6. Czciciele ś-go kaktusa to
64-stronicowa publikacja wydana jako 81 numer w serii „Biblioteczka Historyczno-Geograficzna »Roju«” (z cyklu „Świat Dziwów”), a sygnowana „Dr. J. M. Majewski”.
Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 rozszyfrowuje ten aliofiktonim
(także w wersjach: „Dr J. M.” i „Majewski”) jako nazwisko Wańkowicza, odwołując
się do świadectwa tego autora, ustaleń redaktorów słownika oraz do źródeł nauko-

5
6
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K. K ą k o l e w s k i, Wańkowicz krzepi. Wywiad-rzeka. Wyd. 3. Lublin 1984, s. 62.
Zob. E. G ł ę b i c k a, Wańkowicz Melchior. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Red. J. C z a c h o w s k a [i in.]. T. 9. Warszawa 2004, s. 34.
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wych 7. Wańkowicz, lubujący się w grach pseudonimami, miał ich kilka, m.in.:
Jerzy Łużyc, Jan Czybygdyby, Maciej Wisłoka, J. M. Majewski 8, jednakże czytelnikom „Roju” właśnie to wymyślone nazwisko musiało być znane wyjątkowo dobrze:
w tej samej serii, kilka numerów wcześniej, ukazała się podobnie sygnowana publikacja: Wyprawa Livingstona 9 (nr 77), która zawiera wstęp Wańkowicza i jest
bezsprzecznie dziełkiem jego autorstwa. Przyznał to sam pisarz, po latach opowiadając na kartach Tędy i owędy zabawną anegdotę o powołaniu do życia dra J. P.
Zajączkowskiego, który jako „znany i ceniony tłumacz, znawca epoki napoleońskiej,
spraw szpiegowskich, specjalista od perypetii pierwszej wojny, słynnych procesów,
wyśmienity ekspert lotniczy, koneser mody damskiej, kronikarz baranów w Australii, wyrocznia w sprawach baletu” (T 146), a później jeszcze ichtiolog, lingwista
i literaturoznawca, był pseudonimem zbiorowym, za którym kryło się kilku autorów
związanych z „Rojem” – m.in. Wanda Melcer-Rutkowska i Jerzy Pański (T 142, 146).
Jako autor bardzo rozchwytywany, dr J. P. Zajączkowski z czasem mógł liczyć na
pomoc nie mniej utytułowanego kolegi: dra J. M. Majewskiego 10. I tu wyznaje
Wańkowicz: „sam pod tym pseudonimem napisałem Wyprawę Livingstona, a na
emigracji Rzeź w Aninie w »Wiadomościach«” (T 142–143) 11. Ale nie zająknie się
nawet o Czcicielach ś-go kaktusa…
Krótka opowieść o wyprawie białego człowieka udającego się z grupą peyotleros
i szamanem w trudną, 2-tygodniową podróż po zbiory „czczonego jak bóstwo kaktusa” składa się z kilku rozdziałów, w których poznajemy okoliczności przedsięwzięcia (W poszukiwaniu małego bożka), czytamy o poście mającym przygotować
organizm na intensywne doznania narkotyczne (Pochód głodomorów), otrzymujemy
relację z przebiegu rytuału („La majonera”) oraz opis następujących po nim zjawisk
nadprzyrodzonych, takich jak jasnowidzenie, telepatia, sublimacja zmysłów, dzięki której pod osłoną nocy, bez korzystania z narządu wzroku da się odnaleźć cenną, zakopaną w ziemi roślinę (Seans telepatyczny). Rozdziały kolejne (Peyotl w pomroce wieków, Co wiemy o peyotlu, Roślina wszelkich możliwości, Lęk przed nie7

8
9
10

11
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Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970. T. 2. Oprac. E. J a n k o w s k i [i in.]. Wrocław
1995, s. 589. Zob. też Nowy Korbut. Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Oprac. E. K or z e n i e w s k a [i in.]. Warszawa 1964, s. 415.
Zob. Nowy Korbut. Słownik współczesnych pisarzy polskich, s. 414. Zob. też Słownik pseudonimów
pisarzy polskich XV w. – 1970, t. 4, s. 734.
J. M. M a j e w s k i [właśc. M. W a ń k o w i c z], Wyprawa Livingstona. Warszawa 1927.
G. N o w a k o w i zawdzięczam zwrócenie uwagi na różnice w inicjałach tego pseudonimu, wynikające z błędu (w zapisie) popełnionego przez ówczesnych redaktorów „Roju” (zdarzają się także
m.in. „J. P. Majewski”, „Dr M. P. Majewski”). Intuicja badacza jest trafna, świadectwo korektorskiej
niestaranności znajdujemy w egzemplarzu Wyprawy Livingstona, którego okładka zawiera inicjały „J. P.”, strona tytułowa zaś – „M. P.” Niestabilną postać pseudonimu utrwala sam Wańkowicz,
na kartach Tędy i owędy przydając zmyślonemu nazwisku jeszcze inny inicjał: „M. H.” (T 142–143).
Pomyłkę pisarza tłumaczy badacz jego twórczości utratą archiwum w czasie drugiej wojny światowej oraz zrozumiałymi ograniczeniami pamięci. O dalszych losach doktorów powołanych do życia
przez Wańkowicza interesująco pisze on w artykule Wańkowicz incognitus („Nowy Dziennik / Polish
Daily News”, nr z 17 XII 2009).
W słowniku biobibliograficznym Współcześni polscy pisarze i badacze literatury (s. 34) znajduje się
również informacja, że pod pseudonimem M. P. M a j e w s k i (znów podanym błędnie) M. W a ńk o w i c z wydał jeszcze Zamach na gen. Malet. (Szkic) (Warszawa 1928). Jednak i w tym przypadku autorstwo nie jest pewne.
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znanym, Wizje artysty, Halucynacje lekarza) mają charakter kompendium o tematyce historycznej, medycznej i socjologicznej.
Relacja z uczestnictwa w niecodziennej wyprawie po pejotl (sukulent o nazwie
„jazgrza Williamsa”), występujący w naturze tylko w Meksyku, śmiało mogłaby
stanowić ozdobę Wańkowiczowskiego reportażu jako zapis kulturowych i duchowych
doświadczeń przeżywanych przez rdzennych mieszkańców tej ziemi od tysiącleci.
Zwłaszcza że na temat zagadkowej halucynogennej rośliny w polskim Dwudziestoleciu międzywojennym nie wiedziano prawie nic. Dopiero w 1932 r. pisał o pejotlu
Witkacy w Narkotykach, nie tylko szczegółowo omawiając doświadczane z autopsji
działanie nikotyny, alkoholu, morfiny i eteru, ale zdecydowanie wyróżniając właśnie
„święty kaktus” jako narkotyk, który wyzwala z innych 12 oraz uzdalnia do rozróżniania dobra i zła („Mają rację Indianie twierdząc, że kto niegodny ośmieli się zażyć
peyotlu, nie oczyściwszy się wprzód ze swych grzechów, strasznie może być ukarany” 13). Wrażenia z 11-godzinnego transu pełnego metafizycznych wizji i halucynacji, które nastąpiły po zażyciu „siedmiu piguł” oryginalnego meksykańskiego
pejotlu, zawarł Witkacy w szczegółowym protokole. Wyznał także, iż bezpośrednią
inspiracją do rozpoczęcia eksperymentów z tym narkotykiem stało się dlań właśnie
dziełko wydane przez „Rój”: „nic, poza broszurką Czciciele św. kaktusa, o niej nie
czytałem. Wszystko, co nastąpiło, było piekielną wprost niespodzianką” 14.
Rozprawka dra J. M. Majewskiego ukazała się równo rok po podróży Wańkowicza, prawie w tym samym czasie co jego jedyna publikacja meksykańska, a mimo
to pisarz ani słowem nie nadmienił w swym reportażu o osobliwej ekspedycji, choć
nazwisko twórcy Szczenięcych lat zamyka broszurkę o pejotlu (W kościołach Meksyku jest ostatnią przywoływaną w Czcicielach ś-go kaktusa, i jedyną polską,
pozycją bibliograficzną). Pominięty epizod kubański z meksykańskiej podróży
znajdzie swoje miejsce w bieżącej prasie i późniejszej publikacji wspomnieniowej,
opowieść o wyprawie po pejotl nigdy nie zostanie wznowiona. Czy pisarz celowo
rugował ten wątek? Bałby się Wańkowicz kontrowersji? Na pewno nie – on je przecież uwielbiał! Zresztą zdaje się, że używki nie miały dlań tajemnic. Zagadnięty pod
koniec życia przez Krzysztofa Kąkolewskiego o eksperymenty z narkotykami, odpowiedział bez ogródek: „Owszem, próbowałem każdego z nich” 15. Czy zatem rasowy reporter z żywiołowym temperamentem młodego Wańkowicza nie pochwaliłby
się taką przygodą? Przyglądając się baczniej obu ukazującym się w tym samym
roku i w tym samym wydawnictwie książkom o tematyce meksykańskiej od strony
zgodności czasoprzestrzennej, trafiamy na kolejne wątpliwości podważające autorstwo Wańkowicza. W roku 1926 pisarz znajdował się na terenach występowania
cennej rośliny, której zasięg tak dookreślał anonimowy twórca:
12

13
14
15
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Nawoływał 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. Wyd. 2.
Warszawa 2004, s. 109): „Ocknijcie się, palacze i pijacy, i inni narkomani, póki czas! Precz z nikotyną, alkoholem i wszelkimi »białymi obłędami«”. Zob. też ibidem, s. 73–109, 379–386. O eksperymentach z pejotlem i jego aktywnym związkiem chemicznym meskaliną oraz z jej syntetyczną
pochodną pisał później np. A. H u x l e y (Drzwi percepcji. – Niebo i piekło. Przeł. M. M i k i t a.
Warszawa 2012).
W i t k i e w i c z, op. cit., s. 82.
Ibidem, s. 75.
K ą k o l e w s k i, op. cit., s. 61.

2015-06-10 11:50:01

BEATA NOWACKA

„Mexicanidad” à la Wańkowicz

229

Przeciągnijmy prostą od El Paso (nad Río Grande del Norte) do Corpus Christi (Texas). Z tego
punktu przeprowadźmy linię do Puebla, trzecią do Durango i czwartą do El Paso. Otrzymamy nieforemny czworokąt, obejmujący więcej niż połowę Meksyku. Na tych terenach rosną peyotle, porozrzucane
wzdłuż rzek, w pobliżu jezior, w niedostępnych okolicach skalistych. [Cz 26]

2-tygodniowa wyprawa opisana w publikacji dra J. M. Majewskiego zaczyna
się w Aguascalientes, znajdującym się mniej więcej 300 km od stolicy Meksyku,
w której pobliżu przez miesiąc przebywał Wańkowicz. Sprawa wszakże się komplikuje, jeśli spróbujemy wyznaczyć trasę podróży przedstawioną w obu utworach.
Autor broszury relacjonuje swoją drogę następująco:
z radością wsiadłem na parostatek kursujący między Galvestonem a Tampico. Podróż morską, niejednokrotnie opisywaną przez polskich autorów, pomijam milczeniem, jak również jazdę koleją od Tampico do Aguas Calientes, gdzie musiałem spędzić około dwóch tygodni. Nie żałowałem tego, bowiem
w mieście tym, jak sama nazwa wskazuje, znajdują się gorące źródła mineralne. […] Mimo woli odbyłem
znakomitą kurację. [Cz 3–4]

Okazuje się więc, że Majewski wyruszył w okolice Aguascalientes 16 od innej
strony niż Wańkowicz. Pierwszy dotarł tam od północy, z terenów dzisiejszego Teksasu, drugi zaś od południa – przez nadmorskie Veracruz. Również parametry
czasowe nie zgadzają się z rzeczywistą podróżą autora Ziela na kraterze. Opowieść
z „żółtej książeczki”, jak popularnie nazywano wydawane w „Roju” broszury, zaczyna się wczesną jesienią: „Zbliżał się wrzesień. Wśród Indian zamieszkujących łańcuch górski Sierra de Nayarit panowało zwykłe o tej porze ożywienie” (Cz 4), tymczasem – jak pamiętamy – we wrześniu Wańkowicz wyruszał dopiero w swą miesięczną podróż morską, którą zakończył na początku października. A zatem ani
kierunki wypraw, ani ich terminy nie pokrywają się. Pisarz najpewniej nie przeżył
tej przygody, choć oczywiście mógł usłyszeć o pejotlowych łowach 17 od kogoś, kogo
spotkał w stolicy w październiku 1926.
Zdaje się, że do rozwiązania zagadki meksykańskiej wyprawy po tajemniczą
bylinę, jak dotąd, zbliżył się jedynie Grzegorz Nowak. Ten posiadacz prawie wszystkich 500 publikacji przypisywanych twórcy Bitwy o Monte Cassino, konsultant
merytoryczny jego dzieł zebranych i wnikliwy edytor poprawionego wydania Ziela
na kraterze (2011), opracował dwa interesujące artykuły, w których wspomina
o Czcicielach ś-go kaktusa. W pierwszym z nich dopuszcza jeszcze autorstwo Wańkowicza, który miałby zrezygnować z umieszczenia historii wyprawy po pejotl
w relacji meksykańskiej, obawiając się naruszenia ówczesnego tabu, jakim były
narkotyki:
Być może, w ostrych niekiedy reakcjach czytelników należy upatrywać przyczyn usunięcia z przygotowywanej […] do druku książki dość kontrowersyjnych dwóch tekstów: przeprowadzonego w Hawanie wywiadu z Ukraińcem Teofilem Olszańskim, sprawcą nieudanego zamachu na prezydenta Stani-

16

17
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W relacjach Wańkowicza z drugiej wyprawy do Meksyku pada nazwa tej miejscowości, słynnej
z gorących wód. Pisarz jednak nie chwali się wówczas, że w trakcie poprzedniej wizyty odwiedził
już to miejsce (KO 80), choć powtórną obecność w innych skrzętnie odnotowuje, np. przedwojenny
pobyt w Veracruz (KO 87), na Kubie (KO 94).
Zob. B. G. M y e r h o f f, Pejotlowe łowy. Sakralna podróż Indian Huiczoli. Przeł. A. S z y j e w s k i.
Kraków 1997.
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sława Wojciechowskiego we Lwowie w 1924 roku, oraz artykułu o peyotleros, indiańskich zbieraczach
i amatorach pejotla. […]
Nie byłby jednak Wańkowicz sobą, gdyby całkowicie zaniechał publikacji tego tekstu. Uczynił to
pod koniec 1927 r. pod jednym z „dyżurnych” pseudonimów swojego wydawnictwa „Rój” – dr J. M. Majewski – a wydana broszurka, pod wiele mówiącym tytułem Czciciele ś-go áświętegoñ kaktusa, ukazała
się w cyklu „Świat Dziwów”. Pomimo maskujących zabiegów nie trzeba było wielkiego wtajemniczenia,
aby rozszyfrować jej autora 18.

Dalece bardziej interesująca, prawdziwie odkrywcza, jest kolejna obserwacja
Nowaka, pochodząca z jego nie publikowanej książki Tu i ówdzie z Melchiorem
Wańkowiczem. Przyglądając się raz jeszcze zagadkowej broszurze, nie tylko podaje on w wątpliwość autorstwo Wańkowicza, ale także wskazuje kogo innego jako
prawdopodobnego twórcę Czcicieli ś-go kaktusa. W roku 1931 została bowiem
wydrukowana powieść związanego z „Rojem” pisarza, Władysława Zambrzyckiego:
Nasza Pani Radosna, czyli Dziwne przygody pułkownika armii belgijskiej Gastona
Bodineau (2 lata wcześniej Wańkowicz wydał jego sądowe humoreski Większa
z kropelkami 19). Jest to historia trójki obieżyświatów, którzy po zażyciu pejotlu
przenoszą się do starożytnego świata, by u stóp Wezuwiusza otworzyć sieć gorzelń,
zaszczepić wśród społeczności pompejańskiej fascynację futbolem oraz stać się
świadkami zagłady Pompejów i Herkulanum. Powróciwszy do współczesności za
sprawą narkotyku, rozpoczynają dzięki przywiezionym kosztownościom dostatni
żywot rentierów. Unikatowy sukulent jest niewątpliwym bohaterem powieści – nie
tylko jako katalizator niecodziennych przygód, ale i obiekt badań samego pułkownika. Przebywając w Meksyku w trakcie wojny domowej Bodineau trudnił się
szmuglowaniem narkotyku przez granicę amerykańską (N 9, 14), z czasem stając
się ekspertem w tej dziedzinie, co zresztą potwierdzą jego towarzysze podróży:
„pułkownik znał się na chemii i aptekarstwie, a naszym największym atutem było
wykształcenie fachowe w pędzeniu spirytusu” (N 12). Uważając handel pejotlem za
zajęcie „zyskowne”, bo „towar ten zaczyna być modny”, Bodineau zamierzał rozpocząć eksperymenty z pozyskiwaniem używki w prymitywnym laboratorium chemicznym. Tłumaczy swym kompanom:
Mam na myśli założenie wytwórni alkaloidów peyotlu. Wystarczy w tym celu niewielki pokoik
z gazem, wodą i elektrycznością. […] Pracami laboratoryjnymi ja bym się zajmował, a wy lansowaniem
towaru. [N 14]

W innym miejscu bohater opowiada o znanych już czytelnikom Czcicieli ś-go
kaktusa „zjawiskach medialnych”, które towarzyszą przyjęciu używki, takich jak
„jasnowidzenie, eksterioryzacja astralna i materialna, czyli całkowite przenoszenie
się w przestrzeni i czasie, telepatia […]” (N 28). Nasza Pani Radosna ma konstrukcję dwugłosową, co pozwala pułkownikowi na komentowanie treści książki w przypisach, np. Bodineau objaśnia w nich różnice między poszczególnymi alkaloidami
pejotlu (panpejotliną, lofoforyną itd.), zapowiadając, że niezwłocznie po ukończeniu
dzieła o kampanii meksykańskiej przystąpi do publikacji rezultatów swych zaawansowanych badań nad halucynogenną rośliną (N 28).
18
19
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G. N o w a k, Ale Meksyk! „Przegląd Polski”, dodatek do „Nowego Dziennika / Polish Daily News”
2009, nr z 21 VIII, s. 2.
W. Z a m b r z y c k i, Większa z kropelkami. Humoreski. Warszawa 1929.
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Niezłe rozeznanie autora powieści w specjalistycznej terminologii chemicznej
dałoby się wyjaśnić okolicznościami biografii Zambrzyckiego. Podjęcie przez niego
w 1920 r. działalności dziennikarskiej, której konsekwencją była twórczość literacka, stanowiło następstwo wypadku, jakiemu uległ on pracując jako chemik w przemyśle zbrojeniowym 20; a i potem – już w trakcie wojny – miał prowadzić laboratorium chemiczne. Nowak odnotowuje kolejne zbieżności między zawartością powieści Zambrzyckiego a Czcicielami ś-go kaktusa. Podobny jest czas i parametry
przestrzenne utworów: ich akcja rozpoczyna się w Meksyku, w okolicach gorących
wód mineralnych Aguascalientes (zapis w obu książkach: Aguas Caliente / Calientes). Zdarzenia rozgrywają się w zbliżonym okresie: broszurę zamykają bowiem
informacje o naukowych eksperymentach z pejotlem z 1919 r. i o 4 lata późniejsza
notatka z periodyku „America. A Catholic Review”, w którym dyskutuje się o założeniu Christian Peyotl Church, gdzie w trakcie nabożeństw spożywałoby się mescal-buttons – wysuszone plasterki kaktusa (Cz 61). Bohater Naszej Pani Radosnej
musiał zatem przebywać w Meksyku w tym samym czasie – między r. 1915 a 1920
– skoro był najemnym oficerem armii meksykańskiej po stronie generała Álvara
Obregóna i trafił na okres wojny domowej, która wybuchła po zakończeniu długoletniej dyktatury Porfiria Díaza (H 352–376). Oczywiście, nic nie wskazuje na to,
żeby w Meksyku właśnie wtedy znajdował się sam Władysław Zambrzycki, więc
raczej nie miał okazji, by przyłączyć się do rytualnej wyprawy po pejotl. Jednak ten
początkujący prozaik, któremu nie brakło literackiej wyobraźni, aby odmalować
słowem zagładę starożytnych Pompejów, śmiało mógł opisać także meksykańską
wyprawę, nie ruszając się z Europy.
Nowak podkreśla, że na nazwisko twórcy Naszej Pani Radosnej pośrednio naprowadził go sam Wańkowicz, który na kartach Opierzonej rewolucji, w rozdziale
Odjazd torpedą czasu, tak komentował niestandardowe formy podróżowania:
Mark Twain kazał swemu jankesowi przenieść się na dwór króla Artura dzięki zamroczeniu, Zambrzycki kazał się napić peyotlu, by jego bohaterowie znaleźli się w Cesarstwie Rzymskim, Słonimski dla
swoich wynalazł jakąś torpedę czasu, pozwalającą im odnaleźć się pośrodku wojen napoleońskich.
[O 129]

Ustalenia znawcy dorobku literackiego Wańkowicza są bardzo interesujące,
choć nie rozstrzygają, oczywiście, kwestii autorstwa książeczki o pejotlu, raczej
otwierają nową, obiecującą perspektywę badawczą. Analiza Nowaka jest bez zarzutu: Zambrzycki mógłby być twórcą dziełka o niepospolitej używce, którego fabuła
jest osadzona w egzotycznych realiach. Był wszak stałym współpracownikiem „Roju”
oraz autorem innych szkiców z podróży drukowanych w serii „Biblioteczka Historyczno-Geograficzna »Roju«” 21; niewątpliwie miał też wystarczającą wiedzę i wyobraźnię, czego dowody znajdujemy we wznawianej wielokrotnie Naszej Pani Radosnej. Nie można jednak wykluczyć, iż pod popularnym pseudonimem zbiorowym
„Roju” ukrywa się inny twórca albo nawet pisarska spółka. Pewne wydaje się tylko

20

21
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Zob. M. K o t o w s k a - K a c h e l, Zambrzycki Władysław. Hasło w: Współcześni polscy pisarze
i badacze literatury, s. 384. – P. K u n c e w i c z, Władysław Zambrzycki. Hasło w: Leksykon polskich
pisarzy współczesnych. T. 2. Warszawa 1995, s. 469–470.
Zob. K o t o w s k a - K a c h e l, loc. cit.
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to, że – niezależnie od informacji zawartych w popularnych kompendiach polonistycznych – autorstwo tej osobliwej publikacji wcale nie jest oczywiste.
Nowe szaty dziennikarza
Połowa 1926 r. to ważny moment w biografii Wańkowicza: w przededniu przewrotu majowego rzuca on posadę naczelnika Wydziału Prasowego i Widowiskowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którą piastował od ukończenia studiów prawniczych w 1923 roku 22. Decyzja o rezygnacji z funkcji miała przynajmniej dwa
powody: skandal związany ze wstrzymaniem druku wywiadu, który pisarz właśnie
przeprowadził z marszałkiem Piłsudskim, oraz zakaz łączenia stanowiska kierowniczego w MSW z posiadaniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(chodziło, oczywiście, o wydawnictwo „Rój”) 23. Wyjeżdżając niedługo potem w 3-miesięczny wojaż do Meksyku, Wańkowicz był więc zaledwie początkującym dziennikarzem z niewielkim dorobkiem literackim, który – poza bardziej znaczącymi
Strzępami epopei i Szpitalem w Cichiniczach – obejmował także opowiadania dla
dzieci (O małej Małgosi, łakomej świneczce, króliczku, muszce i niegrzecznym piesku;
Jak Kulusia żaby poznała) i publikowane pod pseudonimem Jerzy Łużyc broszury
historyczne (np. Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych). Wyjazd do
Meksyku miał być pierwszą podróżą, z której przyszły ojciec polskiego reportażu
będzie regularnie przysyłał – jak pół wieku wcześniej Henryk Sienkiewicz – korespondencje do gazety codziennej. Fragmenty książki ukazały się w latach 1926–1927
na łamach „Kuriera Warszawskiego” oraz tuż po powrocie pisarza – w trzech numerach (43–44, 46) „Epoki”.
Reportaż o zamorskim kraju powstawał w trakcie podróży. Już 2 IX, nazajutrz
po wypłynięciu z Rotterdamu, Wańkowicz notuje w liście do żony:
Posyłam trzecią z rzędu korespondencję. Pierwszą dałem Tobie, drugą przewodnikowi Holland-Amer. Line […] (pt. Z Rypina w ślady Kortezów – miał Ci przesłać).
Obecnie posyłam trzecią, pt. Pomarańczowe święto. [KK 393]

Niespełna 2 tygodnie później, jeszcze przed zejściem Wańkowicza na meksykański ląd, odpowiada mu żona: „Cztery korespondencje Twoje były w »Kurierze
22

23
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Zob. Z i ó ł k o w s k a - B o e h m, loc. cit. Wańkowicz tak wyjaśniał później swój akces do polityki:
„Tylko trzy lata byłem urzędnikiem ze względów politycznych. Był to okres, gdy rozszalałe podjudzanie, łgarstwo, błoto ciskane w prezydenta skłoniło mnie do objęcia urzędu mającego wpływ na
opinię. […]. Miałem 26 urzędników pod sobą. Ale to byli przeważnie poeci, intelektualiści” (K ą k ol e w s k i, op. cit., s. 103). W listach Zofii wysyłanych do męża podróżującego po Meksyku znajdują się informacje o zmianach w układach politycznych oraz ponaglenia do powrotu: „Melisko
Najdroższe – najwyższy czas, żebyś już wracał. Przetasowania w ministerstwach i województwach
w całej pełni. Ignaś Matu.ászewskiñ dyrektorem departamentu ogólnego Min.áisterstwañ Spraw
Wew.ánętrznychñ, Moskalewski w stan nieczynny itd. Jak teraz nic nie weźmiesz, to potem może
być trudno coś dostać, jeśli masz zamiar. A jeślibyśmy mieli jechać gdzie w ciepłe kraje, to też
trzeba starać się teraz. Dowiedziałam się, że jest wolny Egipt […]” (KK 402).
Szerzej ten aspekt biografii Wańkowicza omawia M. K u r z y n a (O Melchiorze Wańkowiczu –
nie wszystko. Warszawa 1975, s. 77). O początkach współpracy pisarza z M. Kisterem zob. też
H. K i s t e r, Pegazy na Kredytowej. Wspomnienia. Warszawa 1980. – A. Z i ó ł k o w s k a - B o e h m,
Dwie prawdy o „Roju”. W: Na tropach Wańkowicza po latach.
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Warszawskim«, teraz przyszła piąta z Kuby, którą też dziś wysłałam” (KK 401). Tak
sprawnie zorganizowane przedsięwzięcie nie przynosi jednak pisarzowi satysfakcji
artystycznej. Nadając kolejny materiał, żali się:
Z tymi korespondencjami jest tak, że już ta jest lepsza niż poprzednie dwie. Cztery lata „urzędowania” tak mi zdrewniły styl, że wprost musiałem łamać się ze sobą, żeby pisać. Gwałcąc siebie, wysyłałem tamte dwie korespondencje, i boję się, że się Olchowicz [tj. redaktor naczelny „Kuriera Warszawskiego”] zraził. [KK 393]

W kościołach Meksyku to utwór genologicznie niejednorodny. Młody autor,
chyba niepewny jeszcze swoich dziennikarskich potencji, sięga po sprawdzone
wzory podróżopisarstwa i rozmaite przykłady gatunków prasowych. Musiała go
mile połechtać recenzja Kazimierza Czachowskiego, który stwierdził: „Książka ta
przypomina najświetniejsze karty Sienkiewiczowskich Listów z podróży” 24, skoro
ów fragment zamieścił jako reklamę W kościołach Meksyku w Katalogu „Roju”
z 1938 roku. Wyraźnie daje się zresztą zauważyć, że twórca Strzępów epopei inspiruje się Listami z podróży do Ameryki. Każdy rozdział książki zaczyna – jak u Sienkiewicza – leadem zawierającym skrót najistotniejszych informacji, co pozwala
czytelnikowi błyskawicznie zorientować się w zawartości tekstu. Kolejne fragmenty charakteryzuje wszakże pewna genologiczna rozmaitość. Znajdujemy tu m.in.
wywiad, artykuł publicystyczny, sylwetkę, bedeker i komentarz. Przytoczony fragment interview jest zapisem jednego ze spotkań z przedstawicielami władzy kościelnej w Meksyku (Wywiady u kierowników Kościoła katolickiego w Meksyku). Idąc
za typologią Zbigniewa Bauera, postawę Wańkowicza-dziennikarza można by tu
określić jako „pośrednika”, który ogranicza się do rejestracji odpowiedzi 25. Nie
nawiązuje on z rozmówcą bliższej więzi: puentując, precyzując czy dodając coś do
jego wypowiedzi. Jego zaangażowanie ma więc raczej charakter formalny – nie
spiera się, nie odsłania emocji, jest zdystansowany.
Niewątpliwe clue tomu stanowi rozdział tytułowy W kościołach Meksyku, który
przybiera postać artykułu publicystycznego z dominującą funkcją perswazyjną,
wyłożoną klarownie. Składają się nań: inicjalnie sformułowana teza, logicznie skomponowany wywód, dociekliwość w zbadaniu tematu oraz umiejętność stosowania
uogólnień. Od innej strony oświetlony zostaje ten sam problem w rozdziale Guadelupe. Jest on napisany w sposób konwencjonalny, utrzymany w tonie przewodnika
turystycznego po miejscach świętych, przybliża historię Juana Diega, prostego Indianina, któremu w grudniu 1531 objawiła się Matka Boża. Inicjalna część rozdziału jest prawie bez zmian, ale i bez cudzysłowu, przeniesiona z opublikowanej wcześniej relacji równolatka Wańkowicza – podróżnika i badacza Amazonii, Witolda
Szyszłły, który w 1915 r. osiedlił się w Peru, by tam kontynuować pracę naukową.
Oba teksty różnią się niewielkimi usunięciami, drobnymi ingerencjami interpunkcyjnymi i fleksyjnymi oraz kilkoma zabawnymi literówkami: np. nazwę miasta
Tlatelolco Wańkowicz zmienia na nie istniejące Flalteloleo, a w odniesieniu do biskupa Juana Zumárragi stosuje skrót „Mr.” zamiast „M-gr” (od zwyczajowego mon24
25
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K. C z a c h o w s k i, [rec. W kościołach Meksyku]. W: Katalog „Roju”. Warszawa 1938, s. 47.
Z. B a u e r, Wywiad prasowy. W zb.: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. B a u e r, E. C h ud z i ń s k i. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Kraków 2000, s. 195.
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signore) 26. Ten przykład nader swobodnego korzystania z cudzego tekstu jest dziś
nie do przyjęcia, ale w Dwudziestoleciu międzywojennym, gdy reportaż – inaczej niż
literatura piękna – nie miał jeszcze poczucia swoich praw, należałoby to rozpatrywać
raczej w kategoriach ewolucji gatunku niż – jak może powiedzielibyśmy obecnie –
kradzieży własności intelektualnej.
Opowieść Szyszłły okrasza Wańkowicz kilkoma anegdotami i obserwacjami
wiernych zgromadzonych w świątyni. Modlitewna ekstaza i nabożne skupienie
Guadelupe ma swój niepokojący kontrapunkt w zdarzeniu ulicznym, które widział
dziennikarz tuż po powrocie do stolicy, świadczyło ono o prześladowaniu Kościoła
i narastającej wściekłości obywateli. Reporter ma okazję obserwować meksykańską
wojnę domową w przededniu jej wybuchu – tuż po jego wyjeździe z Meksyku nastąpi okres blisko 3-letnich krwawych starć armii rządowej z obrońcami wiary,
które pochłoną życie około 80 tysięcy ludzi (H 379–381).
Zupełnie inny charakter ma rozdział zatytułowany Cesarzowa Meksyku, poświęcony młodziutkiej Charlotcie – utalentowanej i pełnej wdzięku małżonce cesarza Maksymiliana Habsburga, którego zamorskie rządy ponoszą ostateczne fiasko,
zanim zdążą się rozpocząć na dobre. Dwudziestokilkuletnia monarchini po śmierci męża i utracie pozycji popada w obłęd, w którym trwa do późnej starości. Pełne
nadziei i splendorów życie w jednej chwili zastąpione zostaje nieznośnie długim, bo
prawie 60-letnim konaniem, które zakończy się dopiero 18 I 1927 w komnatach
zamku Miramare nieopodal Triestu. Odejście cesarzowej Charlotty niewątpliwie
było wówczas światowym newsem, którego Wańkowicz – urzędnik z temperamentem
rasowego dziennikarza – na pewno nie mógł w swojej książce pominąć 27. Obraz
tragicznej egzystencji prawie 90-letniej kobiety jest utrzymany w poetyce sylwetki
z elementami biografii, które z uwagi na wartościujący charakter z niejakim trudem
mieszczą się w ramach gatunków informacyjnych. Opowieść uwzględniająca perspektywę bohaterki, cechy jej osobowości i koleje życia ma jednak poznawczą nośność – pozwala ujrzeć wydarzenia historyczne od strony ludzkich dramatów,
w sposób wiarygodny, barwny i nieobojętny.
Pomijając genologiczny wymiar zasadniczego korpusu tekstów, które – z pomocą materiałów bibliograficznych odnotowanych w finale książki – przybliżają historię Meksyku, warto zwrócić uwagę na inicjalny komentarz autorski. Pełni on niewątpliwie funkcję profilującą lekturę całości. Podobnie jak współczesny redaktor
naczelny gazety, który w eksponowanym miejscu pisma umieszcza editorial, by
jasno wyrazić swe stanowisko, zaproponować własną interpretację faktów i wskazać pożądane modele lektury, Wańkowicz sięga po komentarz, by przedstawić zarys
swojej filozofii dziejów:
Narody są jak włókna drzewa, zdarzenia ich dziejowe jak tego drzewa słoje.

26

27
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Fragment tekstu W. Szyszłły, który odnotowuje także Wańkowicz, zawiera książka Wśród Indian
i Metysów. Antologia polskich relacji o mieszkańcach Meksyku i Ameryki Środkowej (Wybór, komentarz M. P a r a d o w s k a. Wrocław 1989, s. 111–112). Informacje o biografii Szyszłły pochodzą z tej
publikacji.
Historia Charlotty została później udostępniona polskim czytelnikom w beletrystycznej opowieści
R. G o f f i n Karolina, cesarzowa Meksyku. Epopeja Habsburgów (Przeł. I. M a c i e j e w s k a. Żnin
1938).

2015-06-10 11:50:02

BEATA NOWACKA

„Mexicanidad” à la Wańkowicz

235

[…]
Dlatego jednako mi są drodzy Cortés i Montezuma, wicekrólowie Hiszpanii i autochtoni, Juárez
i Maksymilian, Calles i arcybiskup del Río.
Wszyscy oni ręką Najwyższego Przeznaczenia byli i są powołani do tego, aby pełniło się Wielkie
Dzieło Życia, którego fundamentem jest walka.
Dlatego niech mi darowane będzie, skromnemu dziennikarzowi, że z nudnym terkotem aktualności plączę się, niby kornik po słoju, narastającym pod korą, feruję wyroki, oceniam, chwalę, potępiam.
Trudno. Nie można inaczej. Żyjemy. Chcemy patrzeć. Chcemy rezonować. Chcemy porównywać.
[WK 11]

Swój wyraźny przekaz o zdystansowanym stosunku do jednoznacznych rozstrzygnięć uzupełni kilkadziesiąt stronic dalej opowiastką o pożytkach płynących
z wieloaspektowego oglądu świata, jako metafora słynnej karafki La Fontaine’a
przenika twórczość reportera da capo al fine 28:
Pewne towarzystwo, w którym był Lafontaine, dyskutowało zawzięcie. Kiedy wreszcie ktoś spytał
milczącego poetę, jakie jest jego zdanie, Lafontaine odpowiedział pytaniem, wskazując na kryształowy
żyrandol: „Jaki kolor pan widzi?” – „Czerwony” – odpowiedział zagadnięty. „A pan?” „Zielony” – „A ja –
oranżowy” – zakonkludował z zadowoleniem Lafontaine. „Widzicie więc, panowie, że się na ten temat
nie dogadamy, bo patrzymy z różnych punktów widzenia”. [WK 76]

Można zatem ostrożnie powiedzieć, iż składająca się z wielu opowieści, przedstawiona różnymi stylami i oświetlona z odmiennych perspektyw relacja Melchiora
Wańkowicza jest, z jednej strony, świadectwem pisarskiej niepewności młodego
reportera, ale z drugiej – nieźle imituje złożony charakter meksykańskiej tożsamości.
Ale meksyk!
Czy nie uważalibyście, państwo, że już czas przestać mówić o „awanturach arabskich”?
[…]
Co to jest „awantura arabska”? Dźwięk pusty, słowo bez treści, znak
konwencjonalny.
„Awantura arabska” z biegiem lat straciła cały aromat, wyschła, mniej
znaczy niż guma arabska.
Tymczasem proszę tak sobie ująć w dłoń i zważyć to słowo: „awantura meksykańska”!...
Co za soczystość, co za kształt, co za waga! [WK 99]

Zarys fenomenu meksykańskiej awantury oddaje Wańkowicz w formie sensualnej
hipertrofii – meksykańskość, z którą się zetknął, ma swoją fizycznie odczuwalną
intensywność, porównywalną może tylko z najstraszliwszymi huraganami dziejów,
które przeciągnęły przez Europę. Pobyt w kraju orła i węża od razu nasuwa pisarzowi skojarzenia z wybuchem rewolucji październikowej, której był naocznym
świadkiem:
Lekką stopą przebiegaliśmy zaułki i uliczki, chłonąc bitewny zgiełk, wycie tłuszczy, okrzyki, pomstowania, wezwania… Żeby nie zapomnieć, żeby z tego nie stracić nic.
[…]

28
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Pierwszy tom Karafki La Fontaine’a ukazał się nakładem krakowskiego Wydawnictwa Literackiego
w r. 1972, drugi – już po śmierci Wańkowicza – w 1981 roku.
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Po co to wszystko? Bo ciekawie, ach, jak ciekawie być w wirze wielkich zdarzeń, a w sercu mieć
rozlany lazur najcichszego spokoju.
Bo co nam?...
Tam, w Meksyku, miałem to samo uczucie. [WK 100]

Meksyk jawi się więc jako idealna propozycja dla pisarza doświadczonego przez
los dotknięciem historii w stanie wrzenia oraz obdarzonego reporterską odwagą do
mierzenia się z nią:
Nudno mi o tych grzeszkach europejskich pisać, jak owemu księdzu z Trylogii, co wolał żołnierzy
spowiadać niż białogłowy […].
Porzućmy mdłą białogłowę, Europę – dążmy hen, za ocean […].
Tam ci jest życie! Tam ci się buzuje w tym kotle! Byleś umiał siąść przy nim – z łychą co największą. [WK 103]

Ze swadą przywołuje Wańkowicz kolejne awantury meksykańskie – opisuje np.
praktykowane manewry wyborcze, które ograniczają się do siłowego zajęcia lokalu
i umieszczenia w urnie kompletu głosów oddanych na własną partię. Informuje
o metodach pracy urzędującego ministra wojny, wzywającego swojego publicznego
przeciwnika na spotkanie, z którego tamten wychodzi kaleką. Wspomina o specjalnym przedstawieniu operowym, na które nowo wybrany prezydent zaprasza najbogatszych mieszkańców kraju, by w antrakcie spektaklu – pod lufami karabinów
maszynowych – zmusić ich do uiszczenia szczegółowo wyliczonej „dobrowolnej
ofiary na skarb” (WK 113–117). Ten meksykański fenomen dobrze objaśnia Paz,
wiążąc go z przekształceniami będącymi następstwem odzyskania niepodległości
w połowie XIX wieku. Po sprzedaży dóbr kościelnych i zniknięciu własności indiańskiej, chronionej dotąd przez trzy i pół stulecia, majątek trafia do spekulantów,
którzy staną się wkrótce nową „kastą latyfundystów”. Odtąd „Władza należeć będzie
do tego, kto się odważy po nią sięgnąć” (L 137–138).
Wańkowicz trafnie rozpoznaje tożsamość Meksyku także wtedy, gdy porównuje go ze Stanami Zjednoczonymi. Dotyczy to zwłaszcza obserwacji pochodzących
z r. 1961, kiedy w trakcie podróży po Ameryce Północnej przez 2 miesiące pomieszkuje wraz z żoną w przygranicznej Ensenadzie. Małżonkowie spodziewają się znaleźć tam autentyczny, „niefałszowany” Meksyk i „taniochę” – „homary jak cielęta
po pięćdziesiąt centów...” (KO 22), zamiast tego kupują „amerykańską instant
coffee, tyle że o parę centów drożej” (K 23) niż za północną granicą. Mają świadomość, iż zetknęli się tylko z namiastką Meksyku. Zupełnie uzasadnione są więc
wątpliwości, które nachodzą ich pod koniec podróży: „A Meksyk gdzie? Czyśmy się
nim opili? Czyśmy się nim nadyszeli?” (KO 91). Głębokie różnice istniejące między
sąsiadującymi krajami, które Wańkowicz miał okazję zaledwie trafnie przeczuć,
następująco dookreśla Paz – zadomowiony w obu przestrzeniach:
Oni są łatwowierni, my – wierzący; oni kochają się w bajkach i opowieściach kryminalnych, my
w mitach i legendach. […] My upijamy się, aby czynić wyznania; oni, by zapomnieć o sobie. Oni są optymistami; my jesteśmy nihilistami […]. Północni Amerykanie chcą zrozumieć; my chcemy pooglądać. Są
aktywni, my jesteśmy kwietystyczni: rozkoszujemy się swoimi ranami tak jak oni swoimi wynalazkami.
Wierzą w higienę, zdrowie, pracę, szczęście, ale chyba nie znają prawdziwej radości, która jest jakimś
upojeniem i wirem. W nocnym wrzasku fiesty nasz głos wybucha światłami, mieszają się tam życie
i śmierć; ich witalność kamienieje w uśmiech, neguje starość i śmierć, ale paraliżuje życie. [L 22–23]
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Ta opozycyjność tylko pozornie jest odmiennie waloryzowana. W istocie obie
kultury są martwe, co Paz określa błyskotliwą metaforą: „Jeżeli samotność Meksykanina jest samotnością zatrzymanych wód, samotność północnego Amerykanina jest samotnością lustra. Przestaliśmy być źródłami” (L 26).
Ma trochę racji Wańkowicz, gdy surowo ocenia efekty literackie swej wyprawy.
Ale rację ma i wtedy, gdy dodaje: „przy dłuższym pobycie dokopałbym się głębiej
istotnych wartości” (Z 402). Są w biografii autora i w jego portrecie duchowym
wyraźne przesłanki, które pozwalają przeczuwać, że potrafiłby opisać fenomen
meksykańskości – żywiołowość tego świata, latynoską pasję życia, ale i to, jak
długotrwałe dyktatury ukształtowały psychikę zbiorową społeczeństwa. Wańkowicz
– urodzony w zniewolonym kraju, na utraconych Kresach, doświadczony przez
historię, która zamiast łaski spokojnego wzrostu przygotowała dlań los czepliwego
„ziela na kraterze” – pewnie zdołałby przebić się przez hermetyczność tej kultury,
zrozumieć instynktowną buntowniczość Meksykanów, przedziwnie zmieszaną
z nieusuwalnym poczuciem niższości, rozpoznałby źródło ich rozproszonej tożsamości 29. Doświadczywszy osamotnienia ojczyzny własnej, umiałby pojąć wyobcowanie Meksykanina, które następująco, posługując się perspektywą historii, objaśnia Paz:
Po zerwaniu więzów z przeszłością, przy niemożności dialogu ze Stanami Zjednoczonymi – które
z nami rozmawiały tylko językiem siły albo interesów – przy bezcelowości stosunków z narodami języka
hiszpańskiego, zamkniętymi w martwych formach, byliśmy ograniczeni do jednostronnego naśladowania Francji – która zawsze nas ignorowała. Cóż nam pozostawało? Duszenie się i samotność. [L 142–143]

Może nie zdołałby Wańkowicz pojąć sensu – cenionej przez Meksykanów wyżej
niż zwycięskie laury – szlachetnej rezygnacji, której wzorem jest pokornie znoszący
męki wódz Cuauhtémoc 30, wykazujący nadludzki hart ducha wobec przeciwności
losu, lecz na pewno chciałby tę cnotę opisać. Żywiołem twórcy Bitwy o Monte Cassino była jednak walka. Z tego samego powodu mógłby długo rozmyślać nad zagadnieniem – jak widzi to Paz – samobójstwa kultury Azteków, którzy żyjąc według
cyklicznej koncepcji czasu i spodziewając się nadejścia kresu kolejnej ery, w zafascynowaniu poddali się woli Hernána Cortésa (L 31, 98–99). Trudno powiedzieć,
czy – jak meksykański naród – nie wybaczyłby zdrady Malinche, czy może raczej
próbowałby docenić jej pionierskie zasługi dla międzykulturowej translacji 31? Tak
29

30

31
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Uderzająca jest reakcja Wańkowicza na występy amerykańskiej młodzieży szkolnej („tańce kilkuletnich maleńtasów”), która na rynku jednego z położonych nad Pacyfikiem miasteczek odgrywa
przedstawienie oparte na motywach kultury indiańskiej: „Z dziwnym uczuciem patrzę na ten powszechny kult tradycji indiańskich. Przypomina mi to Hitlerjugend tańczącą tańce mazurskie
i odgrzebującą mazurskie motywy. Prochy ludów wytępionych nie straszą” (KO 11).
C u a u h t é m o c, dosł. „orzeł, który spada” (około 1495 – 1525) – ostatni z następców Montezumy,
młody i odważny obrońca państwa Méxicas; dowodził obroną stolicy Tenochtitlán podczas 3-miesięcznego oblężenia przez wojska Cortésa i sprzymierzonych z nim Indian. Okrutnie torturowany
przez zwycięzcę, nie wyjawił miejsca ukrycia skarbów Tenochtitlánu. Powieszony 28 II 1525. Zob.
H 101–105. – L 88–89.
M a l i n c h e (właśc. Malintzin, imię chrzestne: Marina; zm. około 1550) – kochanka Cortésa i jego
tłumaczka w kontaktach z plemionami indiańskim. Dzięki swej znajomości realiów świata Majów
służyła konkwistadorowi radą w sprawach politycznych i wojskowych. Zob. H 95, 97, 104. Problem
zdrady Malinche jest ważnym zagadnieniem meksykańskości, co odzwierciedla frazeologia formą
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czy inaczej, rozumiałby tę przestrzeń, bo związki między obydwoma krajami są
może nieoczywiste, ale niewątpliwe. Łepkowski, badacz śladów polskości w Ameryce Łacińskiej, pisze: „Meksyk ciągle jest dla nas swoiście egzotyczny i tajemniczy,
choć Polacy i Meksykanie w niejednym są do siebie podobni. Niełatwo zrozumieć
Polskę, niełatwo też zrozumieć Meksyk” (H 5).
Meksyk należy do tematów nieczęsto podejmowanych w literaturze polskiej 32.
Dość powiedzieć, że prace podobne do wydanej w latach osiemdziesiątych w. XX
Antologii polskich relacji o mieszkańcach Meksyku i Ameryki Środkowej należą do
rzadkości, i może nie powinno dziwić, że wśród tekstów zebranych przez jej redaktorkę Marię Paradowską, wytrwałą badaczkę Ameryki 33, dominują relacje o charakterze naukowym pochodzące głównie z XVIII i XIX stulecia. Na tym tle wyróżniają
się fragmenty utworów napisanych przez dwóch reporterów: m.in. wspomniany już
wstępny komentarz z wczesnej książki Wańkowicza oraz frapujący obrazek rodzajowy autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego, który w Meksyku mieszkał wraz z rodziną przez blisko 3 lata (1969–1972). Niepozorny jest latynoamerykański dorobek
autora Cesarza, ale drobny fragment o spotkaniu „starego Indianina na pustyni
w Meksyku” stanowi nad wyraz trafną metaforę meksykańskości:
Jechałem samochodem i z daleka zobaczyłem coś, co wyglądało jak indiański kapelusz leżący na
piasku. Zatrzymałem się i podszedłem bliżej. Pod kapeluszem siedział Indianin w płytkim dołku, który
wygrzebał w piachu, aby osłonić się przed wiatrem. Stał przed nim drewniany gramofon z pogiętą,
odrapaną tubą. Stary cały czas kręcił korbką (widocznie gramofon nie miał sprężyny) i grał jedną płytę
– miał tylko jedną płytę – prawie tak zdartą, że już bez śladu rowków. Z tuby dobywał się chrypiący
szum, trzaski i bezładne strzępy latynoamerykańskiej piosenki – Río Manzanares, déjame pasar (Rzeko
Manzanares, pozwól mi przepłynąć). Mimo że pozdrowiłem go i stałem nad nim długo, stary nie zwracał
na mnie uwagi. – Ojcze – odezwałem się w końcu – tu nie ma żadnej rzeki. – Stary milczał. – Synu –

32

33
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„malinchista”, stanowiące pogardliwe określenie człowieka ulegającego obcej modzie. Pisze o tym
szerzej P a z w rozdziale Synowie Malinche (P 68–93). Odmienne oblicze Malinche interesująco
odsłania M. H e y d e l (Import, szmugiel i zdrada. „Tygodnik Powszechny” 2011, nr z 26 X).
Jeszcze w Dwudziestoleciu międzywojennym ukazała się w „Roju” książka J. S z y g o w s k i e g o
Starożytny Meksyk (Warszawa 1933), a wcześniej m.in.: L. Ł o t o ć [właśc. K. N i k l e w i c z],
Wspomnienia z Meksyku. Opowiadania legionisty. T. 1–2. Warszawa 1896. – M. R e i d, Przygody
wojenne w Meksyku. Powieść dla młodzieży. Oprac. Z. M i c h a ł o w s k i. Warszawa 1928. Po reportażu Wańkowicza wydano jeszcze np. tłumaczenie książki dotyczącej tego samego zagadnienia
(S. I n c z e [właśc. B. B a n g h a], Guadelupe. Powieść osnuta na tle współczesnego prześladowania religijnego w Meksyku. Przeł. Z. Z a ł ę s k i. Kraków 1932), a także publikację jego znajomego,
księdza S. A. I c i e k a, Samochodem przez stany południowe. Opis podróży samochodowej przez
stany południowe, Meksyk, osady polskie we Florydzie i Teksasie oraz niektóre parki narodowe
(Miejsce Piastowe 1934). Meksykańskie incydenty w prasie kościańskiej interesująco relacjonuje,
wiążąc je, oczywiście, z osobą Wańkowicza, N o w a k (Ale Meksyk!).
Wśród Indian i Metysów. Antologia polskich relacji o mieszkańcach Meksyku i Ameryki Środkowej.
Wybór, komentarz M. P a r a d o w s k a. Wrocław 1989. M. P a r a d o w s k a (1932–2011) prowadziła m.in. długoletnie badania nad etnografią i historią Ameryki: Polacy w Ameryce Południowej
(Wrocław 1977); Śladami Indian. Antologia polskich relacji o Indianach Ameryki Południowej (Wybór,
komentarz … Wrocław 1979); Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa
w Ameryce Południowej (Warszawa 1984); Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej (Wrocław 1985).
Zob. też Ameryka Łacińska w relacjach Polaków. Antologia. Wybór, wstęp, komentarz, przypisy
M. K u l a. Warszawa 1982 (tu poza głosami Wańkowicza i Szyszłły zamieszczono teksty I. Domeyki, K. Wrzosa, M. B. Lepeckiego, a także J. Tuwima, W. Gombrowicza, A. Słonimskiego i J. Iwaszkiewicza).
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odparł po chwili – ja jestem rzeką i nie mogę się przepłynąć. – Nie powiedział już nic więcej, tylko dalej
kręcił korbką i słuchał płyty 34.

Mexicanidad à la Kapuściński mieści w sobie to, co trzeba – tajemnicę, kulturowy hermetyzm, niepraktyczność i alogiczność. Jest w znamiennym obrazie obojętności wobec współczesnego świata, pogrążaniu się w starej opowieści, wciąż
odsłuchiwanej i niezrozumiałej dla innych, wyraźna postawa rezygnacji, uderza
beznadzieja tożsamościowych poszukiwań 35 i może przede wszystkim – poczucie
absolutnej samotności. Metafora Kapuścińskiego jest też „po meksykańsku” nieoczywista: nie ogranicza się do jasno dookreślonej interpretacji, ale odsyła także
do ważnego uniwersalnego mitu – rytualnie ponawiana czynność, która nabiera
cech uroczystości, łączy czas subiektywny z nieustannie odnawiającym się czasem
pierwotnym. Unieważniona aktualność łagodzi wyobcowanie synów Malinche
(L 226–227).
Urzeczony Meksykiem autor Na tropach Smętka miał może mniej szczęścia niż
młodszy odeń o dwa pokolenia Kapuściński. Bujne życie Wańkowicza, ściśle zestrojone z rytmem XX-wiecznej historii, nie dało mu dość szans, by mógł pójść za
meksykańską fascynacją. Puls świata bił wówczas gdzie indziej: wyznaczały go
najpierw rewolucyjna Rosja, potem hitlerowskie Niemcy, okupowana Polska, wreszcie powojenna Ameryka. Tam właśnie miały się realizować pasje reporterskie Wańkowicza.
Abstract
BEATA NOWACKA University of Silesia, Katowice
“MEXICANIDAD” À LA WAŃKOWICZ
The article is devoted to Mexico, Melchior Wańkowicz’s great and unfulfilled fascination. The writer
related to this country in his early essay W kościołach Meksyku (In the Churches of Mexico) which is an
effect of his 1926 three months expedition taken in order to describe the conflict between the country
and the Catholic Church, as well as fragments of American trilogy W ślady Kolumba (Following Columbus) with impression from his next journey in 1961. Traces of Mexican adventures can also be found
in the correspondence between Wańkowicz and his wife (King i Królik. Korespondencja Zofii i Mechiora
Wańkowiczów áKing and Rabbit. Correspondence between Zofia and Melchior Wańkiwiczñ) which is also
referred to in the article.
Attempting to describe the phenomenon of the Mexicanness (mexicanidad), which so much captivated the father of Polish journalism, the author of the article resorts to, inter alia, Octavio Paz’s essay
(El laberinto de la soledad áThe Labirynth of Solitudeñ) and to academic assumptions of Tadeusz Łepkowski
collected in his Historia Meksyku (A History of Mexico). Analysing autobiographical and bibliographical
threads concerning Wańkowicz’s creativity, she also calls into question attributing him the authorship
of a popular in The Inter War Period brochure about peyote, a psychotropic substance obtained from
a plant growing in Mexico (Czciciele ś-go kaktusa áAdorers of St. Cactusñ).
Nowacka admits that Wańkowicz possessed all the characteristics to find a deep connection with
Mexico, yet his fascination remained unfulfilled. He lived his life closely tied to the rhythm of 20th c.
world history, so his literary passions were realised in the Revolutionary Russia, occupied Poland, Nazi
Germany, and post-war America.

34
35
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R. K a p u ś c i ń s k i, Wojna futbolowa. – Jeszcze dzień życia. Warszawa 1990, s. 166–167.
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Anna Al-Araj Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Święta wojna o czystość*
P i o t r O c z k o, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo
Historia pewnej obsesji. (Recenzenci: Andrzej Borkowski, Paweł Zajas). Kraków 2013.
Collegium Columbinum, ss. 782, X. „Biblioteka Tradycji”. Nr CXX.
Zagadnienie powszechnej w Republice Zjednoczonych Prowincji obsesji sprzątania, idolâtre
excessif − znajdujące potwierdzenie m.in. w literaturze pięknej, malarstwie, grafice, emblematyce, traktatach moralnych i teologicznych, relacjach podróżników, a także w poradnikach
domowych, przysłowiach czy artykułach prasowych − nie doczekało się do tej pory obszernego, monograficznego opracowania, nawet na terenie Kraju Nizin1. Zjawisko to można
niewątpliwie łączyć z ambiwalentnym statusem naukowym tzw. historii życia codziennego,
która dopiero stosunkowo niedawno zyskała miano „poważnej” dyscypliny akademickiej.
Uzupełnienie tej niechlubnej luki w badaniach nad holenderską obyczajowością2 stanowi
wydana w 2013 roku książka autorstwa Piotra Oczki Miotła i krzyż. Kultura sprzątania
w dawnej Holandii, albo Historia pewnej obsesji, ujmująca problem w niezwykle szczegółowy i nowatorski sposób. Za najistotniejsze źródła inspiracji, będące impulsem do namysłu
nad występującą w Niderlandach Północnych manią czystości, krakowski filolog uznaje
fragmenty książek Simona Schamy3 i Eddy’ego de Jongha4, z których ustaleniami nierzadko polemizuje.
Rozprawa Miotła i krzyż − próba jak najpełniejszego przedstawienia zjawiska holenderskiego kultu sprzątania na przestrzeni dziejów (mimo że najwięcej interesujących przykładów
dotyczących tego problemu pochodzi ze Złotego Wieku Niderlandów, zaproponowane w rozprawie ramy czasowe obejmują także kolejne stulecia, z XX i XXI włącznie) − pod względem
metodologicznym nawiązuje do założeń nowego historycyzmu5, którego naczelnym celem

*	Tytuł recenzji nawiązuje do sformułowania zawartego w nie ukończonym eseju Z. Herberta o Pieterze de Hoochu. Zob. M. Ś n i e d z i e w s k a, „Poeta domu” − Pieter de Hooch w archiwum Zbigniewa Herberta. „Ruch Literacki” 2011, z. 4/5, s. 434.
1	Oczko

powołuje się na wypowiedzi uczonych holenderskich starających się dezawuować kwestię
sprzątania – prawdopodobnie uważających problem za wstydliwy. Wspomina też o panującej
w Holandii ogólnej niechęci do badań nad tożsamością zbiorową, kolektywizmem, z którymi zagadnienie maniakalnego wręcz dążenia do zachowania czystości wiąże się nieuchronnie.
2	Na podstawie zachowanych materiałów piśmienniczych i ikonograficznych Oczko wnioskuje, że
szczególnie silne przejawy owej obsesji czystości i porządku w XVII w. (a także w kolejnych stuleciach) dostrzegalne były w prowincji holenderskiej (ewentualnie w sąsiedniej Zelandii).
3
S. S c h a m a, The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age.
London 1987.
4
E. d e J o n g h, De bezem als betekenisdrager: een iconologisch vermoeden. W: Kwesties van
betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Leiden 1995.
5	Badacz zaznacza jednak, że w swojej książce odnosi się też do innych metodologii, nazywając tę
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jest „wyszukiwanie takiego fragmentu rzeczywistości historycznej − może być nim wszystko:
anegdota, zdarzenie, postać, dokument − w którym przecinałyby się rozmaite kody: zachowań, logiki, estetyki − właściwe jakiejś formacji historycznej”6. Sam zatem opis niecodziennych praktyk Holendrów w zakresie utrzymywania porządku (zarówno w domu, jak i w jego
najbliższej okolicy) − zgodnie z intencją autora recenzowanej książki − ma służyć prezentacji zagadnień bardziej doniosłych i dotyczących m.in. formowania się tożsamości narodowej,
stosunku do Boga i świata, moralności, etosu mieszczańskiego czy relacji społecznych panujących w Kraju Nizin.
Na szczególną uwagę w odniesieniu do tej publikacji zasługują bogactwo treści (znajdujące zresztą odzwierciedlenie w objętości rozprawy) i konsekwencja wywodu, będąca rezultatem układu części zaproponowanego przez autora. Oczko − po refleksjach wprowadzających, poświęconych kulturze holenderskiej w okresie Złotego Wieku, demitologizujących
w znacznej mierze obraz Kraju Nizin7 − poddaje analizie, nierzadko zabawne, relacje cudzoziemców podróżujących do Republiki Zjednoczonych Prowincji (powtarzane nagminnie informacje o myciu chodników przed posesjami, zakazie wstępu do niektórych „reprezentacyjnych” pomieszczeń, konieczności przywdziewania pantofli po przekroczeniu progu domostwa, zakazie plucia na podłogę czy wiązaniu krowich ogonów w celu uniknięcia zabrudzeń
nawozem na ścianach8). Badacz, co istotne, nie pomija w swoim wywodzie rodzimego kontekstu, przywołując wspomnienia m.in. Jakuba Sobieskiego, Stanisława Wierzbowskiego,
Teodora Billewicza, Sebastiana Gawareckiego czy Franciszka Bohusza (s. 142–145). Kolejny
rozdział jest krótkim szkicem poświęconym stanowi higieny w innych krajach europejskich
(ponownie z uwzględnieniem ziem dawnej Rzeczypospolitej), dobitnie podkreślającym, że
fenomen holenderskiego porządku nie miał precedensu ani w XVII, ani w późniejszych stuleciach (mieszkańcy miast w Kraju Nizin zaczęli zwracać uwagę na zachowanie czystości
prawie 300 lat wcześniej niż w innych krajach!)9.
Centralne części rozprawy (rozdziały IV i V) traktują o tym, jakie odbicie owe „higieniczne praktyki”10 znalazły w dawnym piśmiennictwie i sztuce holenderskiej (chociaż można też
mówić o przeciwnym kierunku rozwoju − zwiększający się zasób dzieł poruszających problem
sprzątania niejako utrwalał stereotyp „schludnej Holandii” i mobilizował pomoc domową do
wzmożonej aktywności). Liczba przykładów literackich (afirmujących czystość jako narodopracę „przędzeniem” (w opozycji do „tkania”). Przywołane rozróżnienie wprowadził H. B a l f o u r
w wygłoszonym w 1937 r. wykładzie Spinners and Weavers in Anthropological Research. Zob. s. 33
recenzowanej rozprawy.
6	T. W a l a s, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993, s. 58.
7
Autor analizuje m.in. problemy nazewnictwa (potoczne rozumienie pojęcia Holandii, niesłuszne
odróżnianie języka „holenderskiego” od „flamandzkiego”), w późniejszych partiach książki ze sceptycyzmem odnosi się również do rzekomych powodów zainteresowania kwestią sprzątania w Kraju
Nizin (czynniki klimatyczne, specyfika produkcji mleczarskiej) oraz obala stereotyp, zgodnie z którym czystość znamionowała wszystkie holenderskie domy, bez względu na przynależność klasową
ich właścicieli (tak naprawdę dbanie o schludność cechowało wyłącznie domy mieszczan i reprezentantów najwyższych warstw społecznych).
8	Opisy kompulsywnego sprzątania stały się dla − często zazdrosnych − podróżników (zwłaszcza
Anglików, Francuzów, Niemców) doskonałym pretekstem do pokazania małostkowości, przyziemności i ograniczoności mieszkanek i mieszkańców Kraju Nizin.
9	Jedynym krajem mogącym równać się z Holandią pod względem czystości była Szwajcaria (niektóre kantony), zjawisko to nie miało tam wszakże tak nasilonego charakteru jak w Niderlandach
Północnych. Autor recenzowanej publikacji wspomina też o relatywnej schludności XVII-wiecznych
Wenecji i Florencji (zob. s. 165–174).
10	Warto wspomnieć, że badacz wyraźnie odgranicza higienę osobistą, której poziom był w Holandii
podobny jak w innych krajach europejskich, od dbałości o porządek w obrębie danej przestrzeni
(dom, miasto, wieś, statek). Zob. s. 188–196.
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wą cnotę, prześmiewczych czy też o charakterze religijnym, dydaktycznym lub mistycznym)
i materiałów ikonograficznych (z motywem miotły w roli głównej11), do których udało się
twórcy recenzowanej publikacji dotrzeć na użytek tych refleksji, jest doprawdy imponująca
(a to i tak − zgodnie z licznymi komentarzami badacza − tylko wierzchołek góry lodowej12).
Uwagę czytelnika zwraca – zwłaszcza w odniesieniu do dzieł malarskich − autorskie ujęcie
omawianych problemów, podparte przekonującą argumentacją. Dochodzi ono do głosu
chociażby w wywodzie na temat anonimowego płótna Dama przy toalecie (ok. 1670), na
którym, zdaniem Oczki, została przedstawiona prostytutka, a nie − jak sądzili jego „poprzednicy” (Martha Hollander13, de Jongh14) − elegancka i próżna kobieta (s. 366–370)15. Inna
świadcząca o ogromnej intuicji i wrażliwości badawczej interpretacja dotyczy obrazu Dziewczyna z miotłą (ok. 1646–1651), reprodukowanego na okładce książki. Oczko wyraźnie
podkreśla „osobność” tego płótna na tle innych reprezentacji „kobiet z miotłą”, dostrzegając
w nim psychologiczną głębię (stąd sytuuje się ono, zdaniem krakowskiego filologa, na pograniczu malarstwa rodzajowego i portretowego). Polemizuje z poglądami Susan Koslow,
która traktowała ów obraz jako „wyobrażenie lenistwa” (s. 418)16, i nazywa Dziewczynę
z miotłą nostalgicznym „pejzażem duszy” (s. 417). Wiele interesujących wniosków i tropów
badawczych znajduje się ponadto w części zatytułowanej Fetyszyzacja domowości − poppenhuizen i perspectiefkasten, poświęconej holenderskim domom dla lalek i tzw. kasetom perspektywicznym. Oczko formułuje w niej ostrożną hipotezę dotyczącą gatunku tematycznego,
do którego mogła należeć większość perspectiefkasten − próbuje je mianowicie utożsamić ze
scenami pokazującymi domy publiczne. Przyjęcie takiej wizji pozwala rozumieć te obiekty
artystyczne jako „sztukę dla mężczyzn”, „niewinne poprzedniczki pornograficznych nierzadko fotoplastykonów z początku XX wieku” (s. 386).
Kolejny rozdział traktuje o roli społecznej kobiet w Republice Zjednoczonych Prowincji
i stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyjątkowa troska o domową czystość panująca
wśród płci pięknej (oczywiście, przede wszystkim wśród służących) była świadectwem znie-

11

Autor przytacza rozmaite możliwe wykładnie miotły (ich określenia znajdują się na s. 296): różnie
interpretowane „miotły symboliczne” – wyznaczniki roli społecznej kobiet (s. 289 n.; Oczko świetnie
radzi sobie z wyjaśnianiem „sensów ukrytych”, w czym pomaga mu orientacja w zakresie niderlandzkiej paremiologii), miotły świadczące o „fetyszyzacji domowości” (s. 371 n.) czy „miotły będące tylko miotłami” (s. 398–408; odrębny problem stanowią miotły wykorzystywane w retoryce faszystowskiej, jawiące się jako symbole wykluczenia, wyrzucenia poza nawias społeczny – zob.
s. 437–442). Podział ten jest wszakże wyłącznie umowny − badacz często podkreśla niemożność
jednoznacznego przyporządkowania miotły do danej „kategorii” (która to trudność nie tylko ma
związek z kompetencjami interpretatora, ale wynika także z założeń ówczesnych twórców, prowadzących grę z odbiorcą) lub też zwierza się czytelnikowi z własnej bezradności (np. w odniesieniu
do obrazu Wnętrze z kobietą przy palenisku E. Bourssego pokornie przyznaje: „Być może, symbolika obrazu jest bardziej złożona, nie potrafię jednak jej odczytać”; w innym zaś miejscu otwarcie
konstatuje: „Niewykluczone [...], że p r z e c i w s t a w n e interpretacje rycin i obrazów mogą być
jednakowo zasadne i poprawne [...]” ás. 324, 345; podkreśl. A. A.ñ).
12	Zob. s. 651: „Wielu problemów z pewnością nie udało się [...] poruszyć, a przywołanych zagadnień
w pełni ująć; w rezultacie praca nad książką okazała się przysłowiowym czerpaniem morza sitem”.
13
M. H o l l a n d e r, An Entrance for the Eyes: Space and Meaning in Seventeenth-Century Dutch Art.
Berkeley 2002, s. 86–87.
14
E. d e J o n g h, Vermommingen van Vrouw Wereld in de zeventiende eeuw. W: Kwesties van betekenis, s. 81–82.
15
Autor formułuje także interesującą hipotezę odnośnie do jej towarzyszki, która mogłaby wykonywać
podobną profesję, mimo że plasowałaby się zdecydowanie niżej w hierarchii w domu uciech (o czym
świadczyłby strój).
16
S. K o s l o w, Frans Hals’s „Fisherboys”: Exemplars of Idleness. „The Art Bulletin” 1975, nr 3,
s. 429.
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wolenia i dominacji patriarchalnych wzorców, czy też − niewykluczone, iż nieświadomą −
„strategią emancypacyjną”, środkiem do uzyskania autonomii i władzy17. Zdaniem badacza,
nie można jednoznacznie rozstrzygnąć tej wątpliwości, nie mamy bowiem dostępu do świadectw w jakimkolwiek stopniu potwierdzających postawę samych zainteresowanych wobec
kwestii sprzątania18. W kolejnych częściach rozprawy autor poszukuje przyczyn opisywanego fenomenu. Omawia − najbardziej przekonujące w roli źródeł zjawiska − aspekty ewangelicyzmu reformowanego (i związanej z nim etyki pracy), mieszczańskiego etosu (który
wykrystalizował się w Holandii wyjątkowo wcześnie), szybkiego wzbogacenia się klas wyższych
i średnich oraz wspomnianą już pozycję kobiet (i dostępność żeńskiej służby w tamtym
okresie). Inne próby eksplikacji, dotyczące chociażby warunków klimatycznych czy specyfiki produkcji mleczarskiej w Kraju Nizin, Oczko traktuje z rezerwą i popiera swoje stanowisko
racjonalnymi argumentami19.
W ostatnim rozdziale przedstawiono zarys dalszych losów holenderskiej obsesji sprzątania aż do jej stopniowego zaniku w latach siedemdziesiątych XX wieku. Badacz stara się
znaleźć przyczyny takiego stanu rzeczy (gwałtowny wzrost zaludnienia, emancypacja kobiet,
radykalne zmniejszenie się liczby służby domowej, zmiana mentalności, wieloetniczność),
zwracając jednocześnie uwagę na nieustanną żywotność mitów na temat czystości zarówno
w Kraju Nizin, jak i poza jego granicami (holandyzm, europejska ceramika użytkowa, pocztówki z pierwszych trzech dekad XX wieku)20. Warto w tym miejscu podkreślić świetną
orientację krakowskiego filologa w bieżącej sytuacji tego kraju, znajomość holenderskiego
rynku mediów i najnowszych dokonań plasujących się w obrębie kultury masowej (piosenka pop/rock/kabaretowa, sitcom, reality show, film). Niezwykle wartościowe są wreszcie
stricte lingwistyczne rozważania − autor recenzowanej książki pokusił się bowiem o krótki
przegląd leksemów, przysłów i frazeologizmów odwołujących się do kwestii czystości i porządku, wiele mówiących o językowym obrazie świata Holendrów21.
Analizowana publikacja to istna kopalnia wiedzy z zakresu rozmaitych dziedzin nauki
− Oczko w pełen erudycji i kompetentny sposób wypowiada się m.in. na temat niderlandzkiej

17	Żądanie

respektu dla własnej pracy (zmiana obuwia, zakaz kruszenia na obrus itp.) oraz zawłaszczanie przestrzeni domowej nosi – jak twierdzi autor – znamiona tworzenia systemu zakazów
i nakazów obowiązującego od momentu przekroczenia progu, mogącego kojarzyć się wręcz z konstruowaniem „pewnego »systemu prawnego porządku«” (s. 469), państwa w państwie. W dalszej
części rozdziału badacz uwzględnia także inne konteksty dotyczące statusu holenderskiej kobiety:
mizoginistyczne dyskursy, kwestie płci kulturowej, krytykę feministyczną czy zagadnienia związane z twórczością („Wykonywane przy p o z y t y w n y m nastawieniu prace domowe można uznać,
moim zdaniem, za pewien rodzaj specyficznej t w ó r c z o ś c i k o b i e c e j [...]” ás. 484; podkreśl. A. A.ñ).
18	Zob. s. 471: „nie mamy [...] ani jednej opinii holenderskiej pani domu czy służącej, listu, zapisu
w dzienniku czy aktu sądowego [...], które mogłyby rzucić na jej kult czystości choćby najwątlejsze
światło”. Takowe opinie pojawią się dopiero w XX wieku.
19	Badacz przyznaje, oczywiście, że złożone zjawisko holenderskiej czystości stanowi wypadkową
wielu elementów i nie daje się wytłumaczyć na podstawie jednego wyłącznie czynnika.
20	Duży wpływ na utrwalanie stereotypowych wyobrażeń na temat Kraju Nizin miały prace holenderskiego historyka J. H u i z i n g i (Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw, Nederlands
Geestesmerk, Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mitteleuropa czy How Holland
became a Nation; zob. s. 580, przypis 40). Autor wspomina w tym kontekście także rodzimy utwór
− Martwą naturę z wędzidłem Z. Herberta, „książkę, która zbudowała wśród rzeszy polskich czytelników u t o p i j n y obraz holenderskiego wieku XVII i definitywnie uwięziła go w wędzidle
stereotypu, z którego nie uwolnią go już, jak mniemam, żadne prace naukowe” (s. 584; podkreśl. A. A.).
21	Co symptomatyczne, lingwiści niderlandzcy nie zainteresowali się, jak do tej pory, kategorią językowego obrazu świata.
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historiografii, kultury życia codziennego, teologii, antropologii, socjologii, historii gospodarki, toposów podróżniczych, studiów nad tożsamością narodową, kwestii związanych z historią kobiet, ikonosfery Kraju Nizin czy językoznawstwa. Nie stroni także od nowszych nurtów
badawczych, wiele miejsca poświęcając chociażby krytyce (post)feministycznej i omawiając
prace lub performances współczesnych artystów odwołujących się do jej założeń (Maria Pinińska-Bereś, Julita Wójcik, Marzena Nowak, Elżbieta Jabłońska, Daniel Rumiancew,
Dietmar Schmale, Monika Drożyńska ás. 485, 487ñ). Podziw wzbudza ponadto liczba przeanalizowanych i przetłumaczonych z różnych języków (angielskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, francuskiego, włoskiego i łacińskiego) materiałów piśmienniczych. Warto też
odnotować, iż omówienia poszczególnych kwestii cechują się wyjątkową precyzją, skrupulatnością (autor recenzowanej książki, charakteryzując ceramiczne przedmioty kuchenne
ozdabiane typowo „holenderskimi” motywami, przywołuje całą gamę wyrobów z niemieckiej
fabryki fajansów z Wächtersbach w Hesji ás. 602–603ñ), jak również ostrożnością i rozwagą
naukową (sceptycyzm wobec powierzchownej psychoanalizy spod znaku Sigrid Metken,
porównującej pantofle na obrazie Samuela van Hoogstratena do pochwy oczekującej na
mający w nią wejść męski członek – odpowiednik stopy ás. 395ñ22, czy krytyka „intelektualnej marcepanerii”23 ás. 567ñ). Poza tym wnikliwy czytelnik znajdzie w recenzowanej rozprawie wiele interesujących tropów i postulatów badawczych, do tej pory nie podjętych (np.
problem wpływów holenderskich i ewangelicko-reformowanych na ukształtowanie się pruskiej
mentalności, kwestia „rytualnej” interpretacji holenderskiej obsesji sprzątania, „teoria czystej szyby” jako wariant broken windows theory24 czy porównawcze studia w dziedzinie
frazeologizmów związanych z zagadnieniem czystości w różnych językach), oraz cenne sprostowania dotyczące chociażby atrybucji dzieł sztuki (Oczko dementuje np. informację zamieszczoną na stronie internetowej Luwru, jakoby obraz widniejący na ścianie w Pantoflach
van Hoogstratena był kopią Ojcowskiego napomnienia Gerarda ter Borcha).
Publikacja Miotła i krzyż − bogata w celne obserwacje na temat dawnej i współczesnej
kultury niderlandzkiej oraz znamionującej ją obsesji sprzątania − to książka fascynująca
i doprawdy trudno doszukać się w niej, moim zdaniem, jakichkolwiek uchybień lub niedociągnięć. Napisana przystępnym (ale nie nazbyt prostym), klarownym językiem, stanowi
interesującą propozycję dla osób niewtajemniczonych w arkana holenderskiej „osobności”,
dla historyków obyczajowości jest zaś bez wątpienia lekturą obowiązkową.
Abstract
Anna Al-Araj Jagiellonian University, Kraków
HOLY WAR OF CLEANNESS
The review discusses Piotr Oczko’s book, the first lengthy attempt at presenting a common in Holland
cult of cleaning over a span of history. The description of unusual Dutch practices of keeping order
contained in the study refers to, following the New Historicism assumptions, the presentation of more
significant issues, as e.g. national identity and its formation, relation with God and world, morality,
middle-class ethos, or the Northern Netherlands social relations.
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ŁUKASZ ZABIELSKI Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok

CODZIENNOŚĆ (W) XIX-WIECZNEJ POWIEŚCI Przypadek Kraszewskiego
A g n i e s z k a C z a j k o w s k a, Kraszewski nieubrany. Szkice. (Recenzent Tadeusz Budrewicz). Częstochowa 2012. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ss. 176. Seria: „Studia o Literaturze XIX i XX Wieku”. T. III. (Komitet Naukowy
serii: Tadeusz Bujnicki, Stefan Chwin, Aleksander Nawarecki, Józef Olejniczak, Jolanta
Ślósarska).
Kraszewski nieubrany. Szkice – takim, pod wieloma względami przewrotnym, ale z pewnością
wzbudzającym zainteresowanie i zachęcającym do lektury tytułem opatrzyła swoją książkę
Agnieszka Czajkowska. Szkicowość jest synonimem niepełności – odważę się rzec: formalnej
„miałkości” – a to, gdy mowa o pracach naukowych, w potencjalnym ich odbiorcy wywołuje
uzasadnioną nieufność. Dlaczego? W szkicach (esejach), inaczej niż w monografii czy studiach, pozwolić można sobie na zdecydowanie więcej swobody interpretacyjnej, metodologicznej, a przede wszystkim na zajęcie zsubiektywizowanego stanowiska wobec przedmiotu
analiz. I tylko od kompetencji oraz samodyscypliny autora zależy wówczas to, czy narracja
nie straci rzetelności naukowej oraz „trzeźwości” badawczej, czy nie odbiegnie w kierunku
– skądinąd nierzadko inspirujących, ciekawych, nasyconych emocjonalnie – spekulacji
popularnonaukowych i paranaukowych. Z drugiej jednak strony, za pomocą szkiców (esejów)
można zabrać przecież istotny (i zauważalny) głos w humanistycznym dyskursie naukowym.
W  przypadku recenzowanej tu książki: w dyskursie szczególnie cennym, bo dotyczącym
postaci często pomijanej, marginalizowanej tudzież sprowadzanej do niezbędnego minimum
w badaniach nad literaturą XIX wieku. Mam na myśli Józefa Ignacego Kraszewskiego.
W swej książce próbuje Czajkowska m.in. odnaleźć powody owej – otaczającej twórcę
Ulany – współczesnej niepopularności. Użyłem wyrażenia „między innymi”, ponieważ zagadnień i problemów badawczych, którymi zajmuje się autorka, jest imponująco dużo. Bazą
źródłową (zwłaszcza w rozdziale-szkicu Pisarz i świat. O listach Józefa Ignacego Kraszewskiego) stała się bogata, bo licząca dokładnie 29 173 listy (s. 26), korespondencja Kraszewskiego.
Ale omawia się tu kwestie związane ze stosunkiem tytułowego pisarza do pojęcia i znaczenia
literatury popularnej/masowej w polskim społeczeństwie, ponadto do ważnego novum w XIX-wiecznej rodzimej kulturze, jakim była rola kobiety-literatki, kobiety-czytelniczki, kobiety
– bohaterki powieściowej, a nawet kobiety-metafory/symbolu/alegorii. Badaczka charakteryzuje też literacki obraz (na podstawie prozy, memuarystyki i listów Kraszewskiego) Warszawy, Gdańska, Lublina, Szwajcarii, Litwy i Rzeczypospolitej. Przeprowadzona zostaje
analiza wypowiedzi metaliterackich twórcy Starej baśni, jego poglądów na rolę powieści historycznych w podtrzymaniu polskości oraz na formy, jakie miałyby one przybierać, i tematy, którymi powieściopisarz powinien się zajmować. W pracy Czajkowskiej Kraszewski zestawiany jest z takimi osobami, jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid,
Aleksander Świętochowski, Piotr Chmielowski, co więcej: Witold Gombrowicz i Tadeusz
Konwicki. A wspomnieć wypada, że wyliczanka ta nawet w połowie nie oddaje całej palety
wątków badawczych, które pojawiają się w niewielkiej – 170-stronicowej zaledwie – książeczce.
Kraszewski nieubrany – jak się rzekło – to tytuł przewrotny. I to z kilku powodów. Przede
wszystkim: nie ma tu mowy o nagości lub erotyzmie. Wręcz przeciwnie, przedmiotem rozważań stają się (między innymi!) ubrania, lub raczej metaforyka ubrań, w twórczości autora Brühla. Czajkowska konstatuje: „Stroje i czynności związane z ich przygotowywaniem
oraz wykorzystaniem często służą Kraszewskiemu jako podręczny rezerwuar pojęć stylistycznych i katalog estetycznych wartości” (s. 14). W części wstępnej czytamy o braku dowodów
na to, że pisarz przywiązywał jakąkolwiek wagę do ubrań (s. 12), kładł raczej nacisk na
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„dokumentowanie ocalałych świadectw historii ludzkości i dziejów jej kultury” (s. 13). Interesujące, że autorka zaczyna oprowadzanie czytelnika po świecie swej książki od tego, czym
zajmować się nie będzie czy – mówiąc ściślej – jakich tematów u Kraszewskiego nie znajdziemy. Przedmiot bezpośrednich badań zostaje w sposób jasny i precyzyjny sformułowany
dopiero na stronicy 19: „Tytuł Kraszewski nieubrany oznacza [...] próbę stworzenia wizerunku pisarza niejako »od podszewki«, zaprzątniętego zabiegami o powodzenie swych powieści
i przede wszystkim wprowadzającego literaturę w obieg codzienny, w krąg takich powszednich
czynności, jak jedzenie czy ubieranie. Praca dokumentuje nie tylko więc dokonaną przez
Kraszewskiego realizację Mickiewiczowskiego ideału zstąpienia literatury pod strzechy, ale
ukazuje wręcz organiczne zespolenie twórczości z biografią i ścisłe powiązanie aktów literackich z przyziemnym życiem”.
Słowa te pochodzą ze szkicu pierwszego, w którym, ogólniej rzecz ujmując, zaprezentowany zostaje zarys problematyki książki. Zastanawiająca jest tu bezpośrednia zależność,
jaką – wpisując swoje rozważania w szerszy kontekst historycznoliteracki – tworzy Czajkowska między „sarmackimi kaftanami i pasami słuckimi” a strojem romantyków, „nowoczesnych
inteligentów”1: „Romantycy przywiązywali duże znaczenie do wyglądu. Wychowani na obserwacji sarmackich kaftanów i pasów słuckich, sami wykorzystywali części ubioru, by
podkreślać swoją przynależność do sfery nowoczesnych inteligentów, ludzi sztuki, artystów
czy buntowników” (s. 11–12). Zbyt duży to, moim zdaniem, skrót myślowy. Którzy polscy
romantycy bezpośrednio oglądali szlachtę paradującą w tradycyjnych strojach narodowych
– tego autorka nie wyjaśnia. Zupełnie jakby pomiędzy dwiema tymi epokami: staropolszczyzną i romantyzmem, ziała próżnia, i to romantycy – przeciwstawiając się zacofaniu intelektualnemu ojców i dziadów – wystąpili jako inicjatorzy „nowych czasów”2. A czyż nie na idei
odnowy, na zdecydowanym buncie przeciw dyktatowi zastanego modelu kultury (w tym
również strojów!) opierało się całe polskie oświecenie? Sarmackie kontusze, żupany jako
pierwsi zrzucili z siebie ci, którzy chcieli zostać wpuszczeni na arystokratyczne salony XVIII-wiecznej Europy. Czyli klasycy. Oni to ubrali się w modne wtedy francuskie fraki (nb. to
moda importowana z Anglii), by „podkreślać swoją przynależność do sfery nowoczesnych
inteligentów”, co im wielokrotnie wypominały ich dzieci: pokolenie romantyków! Wystarczy
zajrzeć choćby do Pana Tadeusza, na którego Czajkowska się zresztą powołuje, gdzie Mickiewicz w prześmiewczy, ironiczny sposób ujmował to zjawisko społeczne (ważne: jest to
wypowiedź Podkomorzego!):
Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do Ojczyzny
Pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny!
Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów
Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajów,
Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodków wiarę,
P r a w a i o b y c z a j e, n a w e t s u k n i e s t a r e.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory;
Zmieniano wiarę, mowę, prawa i u b i o r y3.

1	Zob.

E. Ł u b i e n i e w s k a, Laseczka dandysa i płaszcz proroka. Kraków 1994.
cytuje J. B r z o z o w s k i e g o (O kilku szczegółach z soplicowskiej garderoby. W: Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza. Łódź 1997, s. 186), który, analizując Mickiewiczowski poemat, konstatował: „Ta silnie obecna w Panu Tadeuszu opozycja pomiędzy starym
a nowym […] w ł ą c z a p o e m a t d o s z e r e g u u t w o r ó w podejmujących żywo dyskutowany
o d p o ł o w y X V I I I w i e k u problem światopoglądowy, społeczny i polityczny, problem, którego istotę najzwięźlej można zamknąć w formule: kontusz a frak, staroświecczyzna a postęp, sarmatyzm a nowoczesność” (podkreśl. Ł. Z.).
A. M i c k i e w i c z, Pan Tadeusz. Oprac. Z. J. N o w a k. Warszawa 1998, s. 24; podkreśl. Ł. Z.
Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 4.

2	Czajkowska

3
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Jeśli nie wierzyć autorowi Dziadów, przywołać można głos inny, Kajetana Koźmiana,
czyli jednego z najważniejszych przedstawicieli klasycyzmu warszawskiego, który skonstatował: „Ja jeszcze trzy części Polski widziałem w kontuszach, sam w stroju narodowym do
szkół chodziłem. Widziałem kontuszowe sejmy, sejmiki, biesiady, uczty, dworce, w których
mieszkała szlachta, i w nich zbroje, łuki, samopały [...]”4. Słowa te zdają się przede wszystkim wskazywać na ogromny dystans, jaki dzieli moment ich wypowiedzenia (rok 1846) oraz
czasy, gdy autor Ziemiaństwa polskiego „do szkół chodził” (przypomnijmy: Koźmian urodził
się w 1771 roku, a Mickiewicz w 1798).
W szkicu drugim, Pisarz i świat. O listach Józefa Ignacego Kraszewskiego, badaczka
stawia tezę, że korespondencja spełniała w życiu twórcy Starej baśni bardzo ważne zadania:
pozwalała na podtrzymanie kontaktu z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi (m.in. z Teofilem
Lenartowiczem), ponadto zaś pomagała w codziennym funkcjonowaniu Kraszewskiego jako
zawodowego literata, ale też wydawcy czy krytyka. Znajdziemy w tej korespondencji istotne
wypowiedzi pisarza poświęcone jego własnej twórczości, którą nb. często porównywał on do
chleba razowego. Metafora ta doskonale oddaje rolę, jaką autor Ulany przeznaczył dla siebie
w społeczeństwie i kulturze polskiej: odżywiać, dostarczać niezbędnych składników dla
podtrzymania podstawowych funkcji życiowych narodu.
W rozdziale kolejnym, „Widzę i… rysuję”. Kijowski zbiór rysunków, skupia się Czajkowska na powodach, dla których Kraszewski sięgał po pędzel i ołówek. Wiedział, że nie jest
wybitnym artystą, znał niedociągnięcia swego warsztatu, a jednak z tej formy aktywności
twórczej nie rezygnował. Co więcej, nie miał obaw, by ją upubliczniać. Otóż rysunki spełniały w jego zawodowym życiu funkcje rozmaite: stawały się ilustracjami do książek (s. 47);
były realizacją romantycznej potrzeby włączenia w proces poznawczy człowieka wszystkich
zmysłów i „czucia”; wpisywały się w ideę „korespondencji sztuk” (s. 48); potwierdzały tezę,
że Kraszewski wierzył w możliwość „przełożenia” obrazów na język literatury – i odwrotnie
(s. 49); stanowiły jedną ze swoistych technik narracji, nastawionych na „odmalowanie”
rzeczywistości (s. 49); pozwalały precyzyjniej niż piórem „dokumentować detaliczny wymiar”
historii (s. 55); okazywały się użyteczne w – tak charakterystycznym dla twórcy Starej baśni
– gromadzeniu i porządkowaniu pamiątek, wspomnień, skrawków, artefaktów przeszłości;
odgrywały rolę „zdjęcia”, „notatki z natury” (s. 64). A przede wszystkim – rysunki umożliwiały Kraszewskiemu wzbogacanie faktograficznej warstwy jego powieści historycznych. Niestety, brak w recenzowanej książce – a to ze względu, jak mniemam, na jej szkicowy charakter – głębszej analizy konkretnych dzieł, stanowiących przykład takiego właśnie użycia
rysunków.
Następne dwa rozdziały pracy poświęcone zostały literackiemu obrazowi Warszawy
(czwarty szkic) oraz Szwajcarii (piąty szkic) u Kraszewskiego. W przypadku stolicy Królestwa
Polskiego szczególnie istotny dla pisarza był wybuch i przebieg powstania styczniowego,
którego echa daje się zauważyć w wielu jego powieściach. Czajkowska udowadnia, że nie
zajął on ściśle określonego stanowiska wobec Warszawy, nigdy nie charakteryzował jej
w sposób jednoznaczny i oczywisty: „stolica zyskała w osobie twórcy Dziecięcia Starego Miasta konsekwentnego kronikarza, opisującego ją w rozmaitych politycznych i społecznych
wcieleniach i rezygnującego z obiektywizmu na rzecz zaangażowania i przekonująco wyrażanej tęsknoty” (s. 78). Nie inaczej wygląda kwestia przedstawiania Szwajcarii, czyli kraju,
w którym Kraszewski mieszkał przez jakiś czas i zmarł w 1887 roku. Autor Starej baśni
wielokrotnie krytykował szablonowe, uproszczone opisy państwa rozciągającego się pomiędzy Jeziorami Genewskim i Bodeńskim, jakie można było przeczytać w dziełach praktycznie

4
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każdego podróżującego tam w XIX wieku Polaka (w marginalnym zaledwie stopniu wspomina się tu o szwajcarskim etapie życia Słowackiego; s. 90). Ale, z drugiej strony, Kraszewski
wykorzystując Szwajcarię jako miejsce akcji w powieściach, rzadko posługiwał się konkretem
wynikającym z jego własnych obserwacji, najczęściej opierał się na swej erudycji, cytując
poszczególnych autorów czy historyczne teksty, które najmocniej utkwiły mu w pamięci
(s. 83–84). Przy okazji rozważań o Szwajcarii przypomina Czajkowska, że Kraszewski był
jedną z osób najbardziej zaangażowanych w powstanie i funkcjonowanie Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu (s. 85–87).
Rozdział Między deprecjacją i nobilitacją. Powieść w dziewiętnastowiecznym dyskursie
krytycznym poświęcony został poglądom Kraszewskiego na powieść jako literaturę tworzoną
przede wszystkim dla kobiet i często – przez kobiety. Badaczka cytuje wypowiedzi Chmielowskiego oraz Świętochowskiego, głównych XIX-wiecznych krytyków i przeciwników zjawiska „twórczości niewieściej”, i zestawia je z kontrastującym stanowiskiem Kraszewskiego,
który entuzjastycznie podchodził do procesu gwałtownego rozwoju literatury masowej i do
wzrastającej popularności (oraz znaczenia) piśmiennictwa kobiet w polskiej kulturze. Za jego
pośrednictwem można było bowiem wypełnić ważną misję: podtrzymać i pielęgnować w narodzie pamięć o naszej historii, tradycji. „Kobiecość” dla Kraszewskiego to nie tylko kategoria estetyczna, ale też krytycznoliteracka. Swoją twórczość charakteryzował on metaforami
zaczerpniętymi z najgłębszych sfer codzienności, kojarzących się z płcią piękną – m.in.
z kuchni: literatura, jak potrawa, może być udana lub nie, zaspokajać głód lub wywoływać
mdłości (s. 101); albo z pracowni krawieckiej: pisanie powieści to zszywanie, sklejanie,
skrawanie (s. 102–103). Czajkowska przekonuje, że najcenniejsze dla autora Ulany jako
twórcy były nie estetyka, artystyczne wyrafinowanie, patos i doniosłość, lecz swojskość,
życie codzienne: „fatałaszki i ozdoby zbyt odległe pozostają od »ciała« tekstu, by mogły budzić
sympatię Kraszewskiego i uzasadniać swoją przydatność w twórczości i w lekturze” (s. 106).
Takim podejściem przeciwstawiał się on roli narratora-wieszcza, wypromowanej przez romantyków; zależało mu na zmniejszeniu, a nawet zlikwidowaniu dystansu między nadawcą
a odbiorcą.
Szkic siódmy: Literatura w kuchni i w garderobie. Kraszewski – Gombrowicz, przynosi
kontynuację i uzupełnienie analizy literackich i krytycznoliterackich przenośni związanych
z jedzeniem czy ubieraniem się, wykorzystywanych w twórczości XIX-wiecznego pisarza.
Rzecz arcyciekawa, za pośrednictwem płynących z owej analizy wniosków udaje się Czajkowskiej odnaleźć paralelę łączącą – tak, zdawałoby się, odległe, z pozoru przeciwstawne
sobie – postaci Kraszewskiego i Gombrowicza. O kuchenno-garderobianych metaforach mówi
Czajkowska: „To istotny element w procesie samookreślenia się [tych] autorów zarówno
w formach publicystycznych czy intymistycznych […], jak i poprzez kształtowanie obrazu
świata w prozie” (s. 110).
Podobieństwa do elementów twórczości, wyznawanej filozofii, światopoglądu Kraszewskiego odkrywa badaczka także w dziełach Konwickiego. Temu zagadnieniu poświęcony
został szkic ósmy: Ostatnia powieść Kraszewskiego. Wokół pisarstwa Tadeusza Konwickiego. Pojawia się tu teza, że dla Konwickiego okazywał się Kraszewski silną (choć raczej nieuświadomioną) inspiracją, że w twórczości obu pisarzy znajdziemy wiele punktów stycznych,
np. ironię.
Kraszewski nieubrany to książka, moim zdaniem, ciekawa, pokazująca niedostrzeżone
konteksty, podobieństwa, nawiązania. Wpisuje się tym samym w – nabierający współcześnie
coraz większego znaczenia – nurt badań nad wiekiem XIX, który przywraca do zbiorowej
świadomości sylwetki i twórczość takich osób, jak właśnie m.in. autor Starej baśni5.

5	Zob.

m.in. B. M a z a n, Ahaswerus polski według „Nocy bezsennych” Józefa Ignacego Kraszewskiego. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2. – Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego

III.indd 249

2015-06-10 11:51:02

250

Recenzje i przeglądy
Abstract
Łukasz zabielski Łukasz Górnicki Podlasie Library, Białystok
EVERYDAY LIFE (OF) THE 19TH CENTURY NOVEL THE CASE OF KRASZEWSKI

Agnieszka Czajkowska’s book Kraszewski nieubrany. Szkice (Kraszewski Undressed. Sketches) is a collection of interesting essays not only for historians and history of Polish 19th c. literature researchers,
but also for all Kraszewski’s readers. Fiction writing and literary critical activity of Józef Ignacy Kraszewski are in Czajkowska’s book confronted with the creativity of such figures as Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Aleksander Świętochowski, Piotr Chmielowski, Tadeusz
Konwicki, and Witold Gombrowicz.

PAWEŁ WOLSKI Uniwersytet Szczeciński

DZISIAJ KOMPARATYSTYKA BADANIA PORÓWNAWCZE, KRYZYS I LITERATUROZNAWSTWO
KOMPARATYSTYKA DZISIAJ. Redakcja naukowa E w a S z c z ę s n a, E d w a r d K as p e r s k i. T. 1: Problemy teoretyczne. (Recenzenci: Grażyna Borkowska, Andrzej Fabianowski). Kraków 2010. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 258.
T. 2: Interpretacje. (Recenzenci: Michał Kuziak, Wiesław Rzońca). Warszawa 2011. Dom
Wydawniczy „Elipsa”, ss. 348.
Komparatystyka ma szansę stać się symboliczną nauką współczesności. Nie (tylko) ze względu na wspólne z nią kategorie opisu, takie jak globalizacja, transregionalizm i multikulturowość, ale ze względu na kryzys. Komparatystyka – jak i współczesność – jest pogrążona
w kryzysie permanentnym. Teresa Kostkiewiczowa odnotowuje: „właściwie niemal od początku dyskusji dotyczących badań porównawczych, tzn. od momentu, w którym ukonstytuowało się Międzynarodowe Towarzystwo Badań Komparatystycznych (1954 r.), komparatystyka uważana była za dyscyplinę pozostającą – z jednej strony – w stanie nieustannego
kryzysu, z drugiej zaś strony – za dziedzinę bardzo bujnie się rozwijającą”1. Edward Możejko dodaje: „Czym można wytłumaczyć to upodobanie [komparatystyki] do samoanalizy
i samokrytycyzmu? Prawdopodobnie jest ono następstwem owej niepewności, o której
wspomniałem wcześniej, a która legła u podstaw tej dyscypliny u progu jej burzliwego roz-

Kraszewskiego. Red. B. C z w ó r n ó g - J a d c z a k. Lublin 2004. – Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Red. W. R a t a j c z a k, T. S o b i e r a j. Poznań
2006. – M. R u d k o w s k a, Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne. Warszawa 2009.
– M. S z l a d o w s k i, (Bez)senna egzystencja. Starość Józefa Ignacego Kraszewskiego. Red., oprac.
A. J a n i c k a. Białystok 2012. – Kraszewski: poeta i światy. Red. T. B u d r e w i c z, E. I h n a t ow i c z, E. O w c z a r z. Toruń 2012. – J. M a j e w s k a, Kraszewski i nowa powieść. U źródeł polskiej
recepcji Jorisa-Karla Huysmansa. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1/2. – Kraszewski
i wiek XIX. Studia. Idea i układ tomu J. Ł a w s k i. Red. A. J a n i c k a, K. C z a j k o w s k i,
P. K u c i ń s k i. Białystok 2014.
1	T.

K o s t k i e w i c z o w a, głos w dyskusji. W zb.: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie.
Radziejowice, 6–8 lutego 1997 r. Red. A. N o w i c k a - J e ż o w a. Izabelin 1998, s. 11–12.
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woju”2. W efekcie niemal każda publikacja z dziedziny badań porównawczych zawiera próbę
samookreślenia się komparatystyki, próbę naznaczoną wyraźnym piętnem niepewności co
do tego, czy w odniesieniu do studiów owego typu należy mówić o dziedzinie, metodzie, czy
może o podstawowej czynności badawczej. W związku z tym tytuł ostatniego zjazdu American Comparative Literature Association – Collapse/Catastrophe/Change (Upadek/katastrofa/zmiana) – traktować chyba powinno się jako definitywną legitymizację permanentnie
schyłkowego statusu komparatystyki.
Komparatystyka dzisiaj, dwutomowa publikacja zredagowana przez Ewę Szczęsną
i Edwarda Kasperskiego, jest ciekawym, ważnym i, co istotne, wyraźnym głosem w tak rozumianej dyskusji o statusie badań porównawczych. Już we Wprowadzeniu autorstwa
współredaktorki obu książek, mówiącym – mimo wszystko w raczej triumfalnym tonie –
o komparatystyce jako jednej z „dynamicznie rozwijających się dziedzin badawczych” (I 6),
która „inicjuje ożywcze spory na temat własnego statusu” (I 7), można przeczuć, że to właśnie
niepewność co do statusu komparatystyki będzie główną troską obu tomów. W niniejszej
recenzji zajmę się więc przede wszystkim sprawą kryzysowości porównawczego badania literatury i kultury oraz procesu przezwyciężania tego – według części komentatorów odchodzącego wszakże do metakrytycznego lamusa – sposobu samoopisywania się komparatystyki. Za pośrednictwem owej dyskusji chciałbym jednak pokrótce przyjrzeć się też innym
problemom, które zostały poruszone w tej wielowątkowej publikacji, będącej wynikiem
pracy znamienitych naukowców z wielu komparatystycznych okolic – problemom takim jak:
1) relacja teorii i praktyki jako ważny aspekt komparatystycznej samowiedzy, 2) stosunek
komparatystyki do literaturoznawstwa, 3) miejsce komparatystyki we współczesnej humanistyce. Owe trzy zagadnienia, jak widać, łączy fundamentalna sprawa kryzysowości jako
ontologicznej zasady comparative studies, także w sensie źródłowym pojęcia kryzysu. Słowo
„krinein”, które ufundowało jego dzisiejsze znaczenie, można, jak wiadomo, rozumieć jako
‛dzielić, separować’. Bo i kryzysowy status komparatystyki to nie przede wszystkim – niewykluczone, że nawet wcale – sprawa jej wyczerpania, ale kwestia odwiecznej próby samookreślenia tego obszaru badań, z zasady interdyscyplinarnego i w związku z tym odnajdującego z trudem jednoznaczną identyfikację wobec innych dziedzin, a zatem próby wydzielenia się (krinein), lecz nie wyłączenia z nauk humanistycznych.
Pierwszy, wydany w roku 2010, tom Komparatystyki dzisiaj nosi tytuł Problemy teoretyczne, wydany zaś w roku 2011 tom drugi – Interpretacje. Taki podział sugerować mógłby
klasyczne czy nawet obiegowe rozróżnienie teorii i praktyki jako działań odrębnych, tworzących układ, w jakim dystans epistemologiczny stanowi rozbieg dla zaangażowanej empirii.
Ten układ, jeśli chcieć weń wierzyć, dodatkowo podkreślony byłby edytorską strukturą
pierwszego tomu: jego spis treści wymienia tytuły rozdziałów i podrozdziałów w porządku
przypominającym bardziej podręcznik lub wprowadzenie do teorii niż zbiór luźno powiązanych ze sobą artykułów, których kompozycja została w dużej mierze pozostawiona autorom.
Gdy jednak przyjrzeć się obu książkom dokładniej, zauważyć można, że podział na teorię
i praktykę jest umowny i ma raczej uwydatniać pewną istotną cechę komparatystyki jako
specyficznej formy wypowiedzi badawczej. W części „podręcznikowej”, czyli „teoretycznej”,
praktyka okazuje się bowiem, rzecz jasna, nieodzowna (już choćby Szczęsna zarysowuje
zadania komparatystyki na przykładzie paraleli Norwid–Herbert áI 102–106ñ), nawet jeśli
jest to „praktyka” metadeskrypcji (Marta Skwara rewaloryzuje, posługując się analizą konkretnych przykładów, badania recepcji i wpływu jako istotne działania komparatystyczne
áI 146–159ñ), a część „praktyczna” nie obywa się bez funkcjonalnej wobec niej – nie odwrot-

2
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E. M o ż e j k o, Między kulturą a wielokulturowością: dylematy współczesnej komparatystyki. W zb.:
Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. B o l e c k i, R. N y c z.
Warszawa 2002, s. 413.
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nie! – teorii (Zofię Mitosek paralela Marks–Mickiewicz prowadzi do refleksji na temat komparatystycznej empirii áII 123ñ). Zresztą i w sensie deklaratywnym redaktorom Komparatystyki dzisiaj z całą pewnością nie o rozdział teorii od praktyki chodzi, tym bardziej że byłby
on nie do utrzymania nie tylko w ramach współczesnej debaty wokół kulturowego wymiaru
humanistyki, ale nawet jeśli wspomnieć należące już do tradycji anty-nowokrytyczne wezwanie „Stop doing theory” czy gdy sięgnąć do głęboko rozumianego formalizmu3. Kasperski
we wstępie do drugiego tomu pisze, że uwidocznianie refleksji teoretycznej w ramach studiów
porównawczych „wcale [...] nie znaczy, że faktografia i analizy materiałowe stanowią, jak
utrzymują niektóre wpływowe środowiska i szkoły komparatystyczne, cel sam w sobie oraz
że można na nim poprzestać”. W Komparatystyce dzisiaj, podkreśla badacz, chodzi raczej
o wzajemną relację „p r a k t y k i k o m p a r a t y s t y c z n e j do znajdującej się na jej zapleczu generalizującej r e f l e k s j i, teorii i, szerzej, m e t o d o l o g i i”, ponieważ dopiero tak
zaprojektowana komparatystyka pozwala „sensownie rozstrzygać – a przynajmniej dyskutować – jakie (które) badanie można uznać za komparatystyczne – za takie, które spełnia
chociażby m i n i m a l n e k r y t e r i a w tej materii – a jakie (które) de facto tylko je f i n g uj e, podczas gdy w rzeczywistości nie różni się koncepcyjnie i warsztatowo na przykład od
standardowej rozprawy z poetyki opisowej lub historii literatury” (II 11).
Ustanowienie relacji między komparatystyczną metadeskrypcją a empirią jest bez wątpienia istotnym elementem włączającym oba tomy w tok najaktualniejszych komparatystycznych debat – znów warto wspomnieć tytuł konferencji ACLA A.D. 2012: Collapse/Catastrophe/Change – nad studiami porównawczymi. Ostatnie zdanie Kasperskiego wprost
przenosi nas jednak do inaczej jeszcze rozumianej kryzysowości (krinein) tej dziedziny/
metodologii, widocznie dystansuje bowiem komparatystykę od „standardowej poetyki lub
historii literatury”. To też, oczywiście, znany i istotny w najnowszych polskich badaniach
porównawczych topos dyskusji wokół nich samych (przedzierających się z debat ogólnokomparatystycznych do poszczególnych obszarów komparatystyki, jak np. Przestrzenie komparatystyki – italianizm Olgi Płaszczewskiej4). W artykule Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja Andrzej Hejmej celnie punktuje ów topos nazwiskami René Welleka, René
Étiemble’a i Gayatri Spivak (I 69–70). Warto wszakże przyjrzeć się temu toposowi jako elementowi swoistego manifestu komparatystycznego wygłaszanego w warunkach dziś już
odmiennych od tych, które były kontekstem wypowiedzi Welleka, Étiemble’a czy nawet
Spivak.
Kasperski – któremu na chwilę jeszcze oddam głos jako nie tylko jednemu z redaktorów
całej publikacji, ale również autorowi artykułu Teoria i metoda komparatystyki. Status poznawczy, otwierającego pierwszy rozdział (Komparatystyka współczesna. Zadania i zakres)
jej pierwszego tomu (artykułu „najbardziej teoretycznego z teoretycznych”, jak można by go
nazwać ze względu na jego metakrytyczny charakter) – dokonuje krótkiego przeglądu stanowisk w sprawie relacji komparatystyki i literaturoznawstwa i kończy go takim oto mocnym
stwierdzeniem: „Komparatystyka nie może być częścią literaturoznawstwa z tego prostego
powodu, że to właśnie literaturoznawstwo jest c z ę ś c i ą komparatystyki: jako nauka uzupełniająca i pomocnicza oraz przedmiot zainteresowań, w szczególności jako obiekt komparatystyki dyskursów” (I 28). Do tej tezy prowadzi badacza następujący wywód: „Trzy [...]
iluzyjne sugestie związane z literacką przeszłością komparatystyki wymagają krótkiej repli-

3	Zob.

Ju. T y n i a n o w, Fakt literacki. Wybór E. K o r p a ł a - K i r s z a k. Przeł. E. F e l i k s i a k
[i in.]. Warszawa 1978.
4	O. P ł a s z c z e w s k a, Przestrzenie komparatystyki – italianizm. Kraków 2010. W kontekście komparatystyki jako dążącej do instytucjonalnej i dyskursywnej identyfikacji wobec innych dziedzin
pisałem o tym przedzieraniu się w artykule Komparatyzm – italianizm – orientalizm. Badania porównawcze jako Dziedzina („Rocznik Komparatystyczny” nr 2 á2011ñ).
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ki. Jedna z nich głosi, że komparatystyka jest częścią literaturoznawstwa, inna – że jest ona
spokrewniona z teorią literatury, jeszcze inna – że powinna ona pozostać, »jak za dziadów
bywało«, komparatystyką literacką”. Kasperski kwestię rozstrzyga w sposób nie pozostawiający wątpliwości: „Otóż żadna z tych sugestii nie odpowiada potrzebom i dynamice rozwojowej komparatystyki XXI wieku. Nie odpowiadają one przede wszystkim współczesnej rzeczywistości cywilizacyjnej, kulturowej, artystycznej i literackiej oraz tym tendencjom, które są
w niej wiodące lub wybijają się w niej na czoło” (I 27). To bez wątpienia celna diagnoza,
warto jednak zapytać, czy aby odsuwając tezę o przynależności komparatystyki do badań
literackich jako anachroniczną wobec dzisiejszego, zaawansowanego stanu studiów porównawczych, współredaktor obu tomów Komparatystyki dzisiaj i autor wstępu do drugiego
z nich nie opiera się na koncepcji badań literackich nie całkiem adekwatnej do współczesnej
rzeczywistości.
Odpowiedzi na to pytanie znaleźć można w różnych rozdziałach samej Komparatystyki
dzisiaj, w czym zresztą należy upatrywać jedną z wielu zalet tej polilogicznej publikacji (zaletę w pełni świadomą: Adam F. Kola w pierwszym tomie książki, w artykule Kulturoznawstwo
a instytucjonalizacja komparatystyki, wskazuje na Bachtinowsko rozumianą dialogiczność
jako jeden ze sposobów funkcjonowania tej dyscypliny). Michał Kuziak w tekście zatytułowanym Palimpsesty komparatystyki pisze: „Komparatystyka w proponowanym przeze mnie
ujęciu palimpsestowym [przedstawiającym palimpsest jako metaforycznie rozumianą zasadę działania komparatystycznego, odsłaniającego niedostrzegalne warstwy tekstu, przydatną zwłaszcza w komentarzach dotyczących narodowości i literatur narodowych – P. W.]
okazuje się nie tylko dyscypliną aktualną (co w moim przekonaniu stanowi o jej wartości),
ale i w szczególny sposób otwartą na konfrontacje oraz doświadczenie różnicy i inności, na
ciągle podejmowane rewizje; dyscypliną adekwatną do świata, który Geertz określa mianem
pokawałkowanego, oraz do tożsamości definiowanej w kategoriach nomadyzmu. Trudno przy
tym nie zauważyć, że tak określana komparatystyka jest tożsama ze współcześnie rozumianym literaturoznawstwem [...]” (I 144). Zadania tak rozumianego literaturoznawstwa – warto ten kryjący się chyba w wypowiedzi Kuziaka wątek rozwinąć – przekraczają granice literatury pojmowanej jedynie jako działanie tekstotwórcze, a tym bardziej: elitarne działanie
tekstotwórcze, i kierują tę dziedzinę w stronę słusznie wymienianych przez Kasperskiego
zjawisk „współczesnej rzeczywistości cywilizacyjnej, kulturowej, artystycznej i literackiej”
w szerokim sensie. Jeśli więc zasadne jest zgłaszane przekonanie komparatystów co do
anachroniczności takiej koncepcji komparatystyki, w której ta ostatnia miałaby być zaledwie
narzędziem literaturoznawstwa, to uwzględnić należy i odwrotność tego rozumowania,
w którym niewykluczone, że kontrargumenty komparatystów opierają się na nazbyt tradycyjnym pojmowaniu literaturoznawstwa czy może nawet – humanistyki i podziału nauk
w ogóle (zob. np. debata wokół area studies).
Ostatnia uwaga prowadzi do pytania o miejsce komparatystyki i literaturoznawstwa –
jeśli upierać się przy rozdziale tych nauk/dziedzin – we współczesnej humanistyce. Nie są
one chyba konkurencyjne wobec siebie. Być może, niektóre wypowiedzi zamieszczone
w Komparatystyce dzisiaj wywołują takie wrażenie, jest to jednak tylko złudzenie, wynikające z faktu, że porównywać trzeba zawsze „wobec” czegoś (mimo pomysłów Josepha Mitterera i innych zwolenników pertraktacyjnej koncepcji dyskursu – pomysłów, sądząc po dzisiejszym stanie komparatystyki i badań humanistycznych w ogóle, nie znajdujących szerszego zastosowania). Fakt ten znów podkreślany jest zresztą i w samej Komparatystyce
dzisiaj, np. w artykule Norberta Mecklenburga. Artykuł ów rozpoczyna się wyliczeniem założeń przypominającym konstruktywistyczne manifesty Stevena Tötösy de Zepetneka, zwolennika konstruktywistycznej opcji w literackich studiach porównawczych. Konstruktywizm,
bądź pod tą właśnie nazwą (i najczęściej pod tym właśnie nazwiskiem – Tötösy de Zepetneka), bądź jako swoisty „cytat struktury”, pojawia się zresztą także w wielu miejscach recenzowanej książki (np. wtedy, gdy Kola przedstawia program badań empirycznych áI 87ñ albo
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gdy Szczęsna odwołuje się do neurobiologii áI 97–98ñ). A jest przecież konstruktywizm filozofią różnicy (system–otoczenie) jako zasady działania wszelkiego poznania. Przy czym
w pierwszym rozdziale pierwszego tomu omawianej publikacji, w artykule Komparatystyka
a badania interkulturowe, Miloš Zelenka pokazuje, że komparatystyczne krinein, oddzielanie
się, nie jest separatyzmem fundamentalnym i negatywnym, ale efektem pozytywnej próby
samookreślenia się, gestem dopełniania (się) wobec innych nauk (I 46). W tym kontekście
trudno nie zauważyć, że część „empiryczna”, czyli drugi tom Komparatystyki dzisiaj, to
wcale nie radykalny odwrót od rozmaicie rozumianych badań literaturoznawczych, ale często właśnie rzetelne rozprawy interpretacyjne (np. analizy wersyfikacyjne w artykule Anny
Tenczyńskiej Forma muzyczna w poezji. á„Niobe” K. I. Gałczyńskiegoñ), posługujące się
klasycznym instrumentarium poetyki tekstu literackiego.
Jeśli więc nie wrogość określa wspólne miejsce literaturoznawstwa i komparatystyki
w humanistyce i jeśli negatywna autodefinicja nie jest w ogóle zasadą egzystencji badań
porównawczych, a i nie jest nią sam status komparatystyki jako metadyskursu5, to co ją
w takim razie określa? Albo, żeby ująć owe pytanie inaczej: na czym polega „komparatystyka dzisiaj”, tj. jak ta dwutomowa, ważna publikacja odpowiada na pytania o współczesny
stan badań porównawczych?
Otóż wypowiedzi autorów recenzowanej książki odczytane w zaproponowanym przeze
mnie kontekście wolno uznać za sugestię, że być może jest to źle postawione pytanie – że
może nie należy pytać o to, jak funkcjonuje dziś komparatystyka w humanistyce, ale jak
humanistyka reaguje na obejmującą coraz szersze jej obszary komparatystykę i jak z konglomeratu dziedzin roszczących sobie prawo do niej – translatologii, teorii i historii literatury itp. – staje się ona metajęzykiem badań humanistycznych w ogóle. Czyli że nie tyle chodzi
o to, czym jest komparatystyka dzisiaj, ile o to, że dziś to właśnie komparatystyka jest tym,
co najistotniejsze. Jeśli w podobny sposób czytać omawianą książkę, to nawet nie zgadzając
się z tak właśnie rozumianą jej główną tezą, trzeba stwierdzić przynajmniej tyle, że dotyka
ona najważniejszych kwestii żywo interesujących zarówno literaturoznawstwo, komparatystykę, jak i te nurty humanistyki, które uznałyby taki podział za sztuczny i nie wytrzymujący próby współczesności.
Abstract
PAWEŁ WOLSKI University of Szczecin
COMPARATIVE STUDIES TODAY COMPARATIVE STUDIES, CRISIS, AND LITERARY STUDIES
The text discusses the place of comparative studies in contemporary humanities as based on two volume
publication Komparatystyka dzisiaj (Comparative Studies Today). The author revises standpoints in
this matter assuming that comparative studies as a discipline and a specific form of academic discourse
may be seen as a perfect laboratory to demonstrate the condition of the humanities as such, the paragon of which the book in question.

5	Jak

twierdzi A. H e j m e j, dowodzący we wspomnianym wcześniej artykule: „Komparatystyka literacka jako forma (meta)literaturoznawczego działania nigdy nie zyskała [...] ani stabilnego instrumentarium, ani też niezbędnego ugruntowania metodologicznego [...]” (I 75–76).
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KAZIMIERZ BARTOSZYŃSKI (7 stycznia 1921 – 26 stycznia 2015)
1
26 stycznia 2015 zmarł Profesor Kazimierz Bartoszyński. Odszedł od nas człowiek
wielkiej kultury. Wybitny historyk literatury polskiej i nieprześcigniony teoretyk.
Humanista i erudyta. Smakosz życia.
Biografia Profesora, rozpięta na ponad 90 lat, łączy się z kilkoma dużymi miastami i silnymi ośrodkami naukowymi. Najpierw jednak – z niewielkim Łańcutem,
gdzie Kazimierz Bartoszyński się urodził, gdzie przebywał w czasie wojny, a po
wojnie krótko (w roku szkolnym 1948/49) pracował jako nauczyciel w Technikum
Ekonomicznym. Do Łańcuta stale wracał, niewątpliwie lubił tam przebywać także
wtedy, gdy na trwałe związany był już zawodowo i naukowo z odległą Warszawą.
Swoje kontakty z tym niedużym miastem na południu Profesor często i chętnie
podkreślał.
Miejscem, gdzie rozpoczyna się naukowa biografia Bartoszyńskiego, był przedwojenny Lwów. Tu na Uniwersytecie Jana Kazimierza podjął on studia z zakresu
filologii polskiej i filozofii, tu zaczął budować podstawy swej wiedzy, łączącej odtąd
na stałe dwie potężne dziedziny i dającej w przyszłości prace, w których namysł
literaturoznawcy znajdować będzie solidne wsparcie w refleksji filozofa. Wojna
przerwała ledwie zaczęte studia, powrócił do nich Bartoszyński zaraz po jej zakończeniu, najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (w latach 1945–1948,
pod kierunkiem Romana Ingardena), a później na Uniwersytecie Warszawskim,
gdzie w grudniu 1950 uzyskał magisterium. W latach 1951–1954 Bartoszyński był
aspirantem w Pracowni Romantyzmu Instytutu Badań Literackich PAN, a w roku
akademickim 1952/53 prowadził zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1954 trafił do Poznania (wskutek politycznej „niedojrzałości”, jak po
latach to skomentował), tam otrzymał angaż dydaktyczny na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza i tam jednocześnie kończył pracę nad doktoratem. W roku 1960
obronił rozprawę doktorską poświęconą powieściom Fryderyka Skarbka, a przygotowaną pod („formalną” tylko) opieką prof. Zygmunta Szweykowskiego. Aż do lat
osiemdziesiątych przetrwał w bibliotece uniwersyteckiej księgozbiór podręczny,
który Bartoszyński z myślą o doktoracie i dydaktyce (prowadził zajęcia z romantyzmu i poetyki) w Poznaniu gromadził. Wiosną 1962 wrócił do Warszawy, gdzie znów
podjął pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, placówce naukowej, z którą
pozostał już związany aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku.
Ten warszawski (i najdłuższy) fragment w biografii naukowej Kazimierza Bartoszyńskiego jest oczywiście zdominowany przez aktywność w Pracowni Poetyki
Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Ale się na niej nie kończy. W roku
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akademickim 1963/64, a później w 1968/69 Bartoszyński wrócił do dydaktyki
w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie miał zajęcia z teorii literatury, najpierw w formule seminarium, a potem – wykładu. Wykłady z teorii literatury poprowadził
także w roku akademickim 1969/70, tym razem jednak dla studentów polonistyki
w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dydaktyka akademicka stanowiła
tylko uzupełnienie zasadniczego nurtu pracy, który w Instytucie oznaczał realizację zadań naukowych, a przy okazji – pokonywanie kolejnych szczebli kariery naukowej. W roku 1968 Bartoszyński uzyskał habilitację na podstawie rozprawy
Konstrukcja czasu w utworach epickich. W roku 1972 wszedł w skład komitetu
redakcyjnego ważnej serii wydawniczej: „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Sporo tomów z tej serii zbierało i udostępniało plony konferencji
teoretycznoliterackich, organizowanych (lub współorganizowanych) przez pracownie Instytutu i wiele z nich utrwaliło konferencyjną działalność Bartoszyńskiego.
W roku 1975 otworzył on jeszcze jedną dziedzinę aktywności naukowej, angażując
się w prace komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”. W tym samym roku
wrócił ponownie do dydaktyki, włączając się w kierowanie stacjonarnym Studium
Doktoranckim działającym przy Instytucie.
W roku 1987 Kazimierz Bartoszyński uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego,
a cztery lata później – profesora zwyczajnego. W roku 1991 wszedł do zespołu redakcyjnego pisma „Literary Studies in Poland”. Po przejściu Profesora na emeryturę jego działalność naukowa i organizacyjna nie osłabła. Jej efekty przełożyły się
też na wyróżnienia i zaszczyty: w 1984 r. Bartoszyński stał się członkiem Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego, w 1993 r. został wybrany do Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, w 2003 r. zaś Polska Akademia Umiejętności uhonorowała go
tytułem członka korespondenta. Od roku 1982 Profesor związał się z Krakowem
także prywatnie, zawierając małżeństwo z Reginą Lubas, polonistką i romanistką,
pracownicą naukową Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W roku 1997 ten silny (i podwójny już) związek przełożył się na decyzję o przeprowadzce. W Krakowie biografia naukowa Profesora znalazła domknięcie nieformalne, pozaetatowe. Niemal do
końca utrzymywał on kontakt ze społecznością akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicząc w zebraniach dwóch Katedr – Teorii Literatury oraz Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Swą krakowską aktywną obecność poświadczał cennymi publikacjami.
Odszedł od nas badacz światowego formatu. Człowiek wielki, a zarazem ponad
miarę skromny. Ale odszedł nie bez śladu: szczodrze obdarzył nas swoją twórczością,
pozostawiając po sobie to, co – jak pamięć o nim – nie zginie: studia, rozprawy,
książki...
2
Dorobek naukowy Profesora kształtował się bardzo długo, bo grubo ponad pół
wieku, a mimo to był na każdym etapie rozwoju zdumiewająco spójny i konsekwentny. Rozpoznawalny m.in. dzięki wiązce cech, za którą niewątpliwie stało podwójne
wykształcenie – filologiczne i filozoficzne. Na tę wiązkę składało się, po pierwsze,
zamiłowanie do podejmowania problemów dla literaturoznawstwa podstawowych,
kwestii dla tej dyscypliny najistotniejszych; po drugie – poczucie wielkiej odpowie-
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dzialności za słowo, ostrożność i powściągliwość w uogólnieniach, zarazem zaś
bezprzykładna precyzja tam, gdzie chodziło o skomentowanie szczegółu, przedstawienie i rozwinięcie jakiegoś pomysłu interpretacyjnego, a także tam, gdzie budowana teoria musiała zmierzyć się z historycznoliterackim konkretem; po trzecie:
powroty do kwestii już podejmowanych, do pewnych nazwisk pisarzy (Gombrowicz,
ale i Skarbek), do dzieł poddawanych rozbiorowi (utwory Gombrowicza); po czwar-

Kazimierz Bartoszyński

te: zainteresowanie sprawami złożonymi i rozlokowanymi interdyscyplinarnie
(czasowość, fabularność), utworami z jakichś względów trudnymi, „amorficznymi”
(Rękopis znaleziony w Saragossie, Pamiątki Soplicy, Kosmos, Miazga) albo – przeciwnie – interpretacyjnie skostniałymi (zbanalizowanymi w odbiorze – jak powieści
Kraszewskiego). Styl filozofowania, któremu Profesor pozostawał wierny, określało
nazwisko Romana Ingardena. Ale wierność nie oznaczała w żadnym razie bezkrytycyzmu. Fenomenologiczna teoria dzieła literackiego była dla Profesora ważnym
źródłem inspiracji teoretycznych, nawiązania do Ingardena miały jednak wybitnie
twórczy (i mocno nieortodoksyjny) charakter. Bartoszyński skupiał się na tych
wątkach i pomysłach, które pozwalały ujmować literaturę jako typ społecznego
komunikowania się. W Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego Profesor najwyżej
cenił jej składnik najmocniej wychylony ku problematyce komunikacji i odbioru,
tj. koncepcję konkretyzacji. Wracał do niej kilkakrotnie, pokazując, z jednej strony,
jej prekursorską rolę dla wielu współczesnych literaturoznawczych nurtów (m.in.
dla niemieckiej estetyki odbioru), z drugiej – odsłaniając jej historyczność i docierając do założeń, które siłę teorii konkretyzacji wybitnie osłabiały (dokonując zatem
„dekonstrukcji” tej teorii). Ograniczenie teorii widział Profesor w jej programowej
ahistoryczności, w przyjętym (i zabsolutyzowanym) przez Ingardena modelu, który
faworyzował mimetyczność i odczytania w trybie „uszczegółowienia” tego, co skła-
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da się na wyposażenie świata przedstawionego. Ten zaś sposób lekturowego obchodzenia się z dziełem traktował Profesor jako pochodną kultury literackiej, gdzie
kanon literackości wyznaczany jest przez klasyczną XIX-wieczną powieść realistyczną. Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego poświęcił Bartoszyński zarówno
prace ściśle komentujące (np. Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego, Niektóre założenia estetyki Romana Ingardena,
hasła w Słowniku pojęć filozoficznych Romana Ingardena), jak i prace z tą teorią
luźniej się łączące (chociażby rozprawy Między niewyrażalnością a niepoznawalnością, Psychologizm i antypsychologizm w badaniach literackich). Szczególnym
przejawem przywiązania do koncepcji Ingardena jest komentarz do poglądów
Hansa Roberta Jaussa, traktowanych jako spotkanie myśli fenomenologicznej,
strukturalizmu i hermeneutyki (posłowie do tomu Jaussa Historia literatury jako
prowokacja z 1999 r.).
Klasyczna XIX-wieczna powieść realistyczna, która wpłynęła ograniczająco na
ukształtowanie się Ingardenowskiej teorii miejsc niedookreślenia, stanowiła bez
wątpienia główny przedmiot refleksji Profesora. Można – zdaje się – stwierdzić, iż
refleksja ta biegła równolegle dwiema drogami: koncentrując się na owej powieści
„typie idealnym” i rozpatrując rozmaite (wcześniejsze i późniejsze) modyfikacje
klasycznego wzorca. Dochodzeniu do tego klasycznego wzorca (opisywanego jako
„typ idealny”) poświęcił Bartoszyński zarówno swoją pierwszą książkową monografię (wydaną w 1963 r. zmienioną formę doktoratu: O powieściach Fryderyka Skarbka), jak i wczesne prace edytorskie, przypominające i komentujące utwory Skarbka (Pamiętniki Seglasa, Życie i przypadki Faustyna Feliksa na Dodoszach Dodosińskiego, obie wydane w 1959 r.), Ludwika Sztyrmera (Pantofel, Frenofagiusz
i Frenolesty, 1959), Dominika Magnuszewskiego (Zemsta panny Urszuli, Posiedzenie Bacciarellego malarza, 1959) oraz Jana Czyńskiego (Cesarzewicz Konstanty
i Joanna Grudzińska, czyli jakubini polscy, 1956). Powieściom, na których kształcie zaważyła romantyczna forma otwarta i tradycja sternowska, przeciwstawiała
się nieromantyczna i zdyscyplinowana Kollokacja Józefa Korzeniowskiego, dająca
w 1951 r. początek serii edytorskich przedsięwzięć Profesora. W obrębie klasycznej
powieści realistycznej (reprezentować ją tu może Kollokacja) bardzo wcześnie wyodrębnił się gatunek, który szczególnie Profesora zaciekawił. Już w komentarzach
do ogłoszonych powieści Magnuszewskiego i Skarbka widać wyraźnie, iż tym ulubionym polem badawczym staje się powieść historyczna – zarówno w jej klasycznych
(sienkiewiczowskich) realizacjach, jak i w formach od tego wzorca rozmaicie odbiegających (Kuśniewicz, Parnicki). Zainteresowanie powieścią XIX-wieczną, a zwłaszcza powieścią historyczną, przyniosło plon naukowy w postaci cennych studiów
i rozpraw, z których część uznać wypada za pozycje dla współczesnego naszego
literaturoznawstwa kanoniczne. Na pierwszym miejscu położyć tu trzeba dwie obszerne i dopełniające się rozprawy: Konwencje gatunkowe powieści historycznej
(z 1984 r.) oraz „Popioły” i kryzys powieści historycznej (ogłoszona po raz pierwszy
w 1965 r.). Obie prace dają obraz gatunku, widzianego zarówno w aspekcie synchronii (w zespole cech, które najpełniej realizowała literatura drugiej połowy
XIX w.), jak i w aspekcie diachronii (w zaznaczonych kierunkach przeobrażeń,
które dotknęły w końcu XIX w. model sienkiewiczowski). Dziś trudno wyobrazić
sobie poważną refleksję nad polską powieścią historyczną, która tych dwóch wiel-
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kich rozpraw nie włączyłaby do „stanu badań”. Podobnie zdążyły się skanonizować
prace o klasycznej powieści realistycznej (jak choćby przenikliwe studium o Lalce:
Interpretacja – „niekończące się zadanie”. Przykład „Lalki” Bolesława Prusa).
Klasyczną XIX-wieczną powieść realistyczną (i – podobnie – klasyczną powieść
historyczną) widział Profesor jako miejsca usytuowane centralnie na swoistej „mapie genologicznej”. Sięgam tu po sformułowanie wzięte z rozprawy Konwencje gatunkowe powieści historycznej (drukowanej w r. 1984, a szkicowanej rok wcześniej),
by pokazać, że styl myślenia Profesora zbliżał się do języka, którym mówi się dziś
o „mapowaniu” i w którym dokonuje się „spacjalizowania” tego, co niegdysiejsza
myśl literaturoznawcza zwykła szeregować czasowo. Był Profesor otwarty na literaturoznawcze i humanistyczne nowości (czytał bardzo dużo – i w kilku językach),
do pewnych koncepcji dochodził wszakże sam, własnymi ścieżkami, trochę okrężnie, nie uczestnicząc bynajmniej w wyścigu o naukową oryginalność. Zaczynał
niewątpliwie jako fenomenolog, takim chciał go widzieć i tak go zamierzał ukształtować Roman Ingarden. Ale fenomenologiczny gorset szybko okazał się za ciasny,
poluzowały go różne czynniki, także te, które przyszły ze strony metodologii uparcie forsowanej w stalinowskiej Polsce. Marksizm nie pozostawił w pracach Profesora prawie żadnych śladów, brak przede wszystkim tej jego wersji, która dziś
często staje się źródłem dowcipów i złośliwości. Po latach, charakteryzując swój
metodologiczny życiorys (Esprit d’escalier – czyli rzecz o prywatnej metodologii,
z 1992 r.) Profesor żartował, iż w rozprawie o powieściach Skarbka-ekonomisty
uchylił się od pisania o wpływie cen zboża na kształt powieściowego świata... Marksizm uświadamiał potrzebę uhistoryczniania, ale jego stalinowska wersja przegrywała ze zdrowym rozsądkiem. W latach sześćdziesiątych, już po powrocie z Poznania, zastał Profesor w Instytucie Badań Literackich atmosferę, którą coraz
wyraźniej kształtował praski i francuski strukturalizm. Ten strukturalistyczny
klimat zapisał się w wielu pracach Bartoszyńskiego, najwcześniej – i najdobitniej
– w fundamentalnych rozprawach o czasie (Problem konstrukcji czasu w utworach
epickich, 1967) i o fabule (O badaniach układów fabularnych, 1974). Z początkiem
lat siedemdziesiątych włączył się Profesor w budowanie okazałego gmachu polskiego „komunikacjonizmu”. Włączył się, jak było zawsze, rozprawami kładącymi
mocne fundamenty. Do takich prac należy bez wątpienia studium Aspekty i relacje
tekstów. (Źródło – historia – literatura), wprowadzające przekaz literacki do uniwersum tekstów, których cechy współkonstytuowane są przez historycznie zmienne
sytuacje odbiorcze. W pobliżu tej rozprawy położyłbym Pogranicza krytyki literackiej,
skupione na praktykach dyfuzyjnych, które różnym wypowiedziom literackim
nadawać mogą status metawypowiedzeniowy (pokrewny praktykom krytycznoliterackim).
Tradycją badawczą, która kształtowała prace Kazimierza Bartoszyńskiego
w stopniu najsilniejszym, była hermeneutyka. Na gruncie hermeneutycznym dochodziło także do spotkania się jego propozycji teoretycznych i ich interpretacyjnych
aplikacji. I to właśnie w tym punkcie biografia naukowa Profesora zdaje się najbardziej oddalać od jej punktu wyjścia. Bo tym punktem wyjścia jest – przypomnijmy
– Ingardenowski obraz czytelnika, który staje z utworem twarzą w twarz, bez uprzedzeń, i dokonuje konkretyzacji (zapełnia miejsca niedookreślenia). Hermeneutyka
niesie lekcję tego, iż poznawanie dokonuje się przez konfrontację poznawanego
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z podmiotem poznającym, który żywi względem niego jakieś oczekiwania, ma wiedzę, bagaż doświadczeń, zna przebieg i wynik innych postępowań poznawczych.
Dlatego czyta się zawsze „przez” czytania innych, „przez” własne lektury wcześniejsze, „przez” normy, które się z kimś dzieli lub które się odrzuca. Lubił Profesor
mówić o lekturze jako o grze, gdzie nadawca wykonuje w utworze kolejne posunięcia, odbiorca zaś odpowiada swoimi kontrposunięciami. Cel takiej gry bywa różny:
wartościowane pozytywnie mogą być bowiem zaskoczenie, nieprzewidywalność,
radykalna inność tego, co się czyta, względem tego, co się wie (co się czytało wcześniej). Ale są kultury literackie (a przynajmniej jakieś ich sektory), gdzie ceni się
wysoko rozwiązania przynoszące czytelniczym oczekiwaniom pełne zaspokojenie
i dobitne potwierdzenie. Kiedy Profesor analizował i komentował Jaussowski model
komunikacji literackiej, to zwracał także uwagę na przyjętą w nim nie wypowiedzianą przesłankę: uznanie za wartościowe tylko oryginalności i innowacyjności
(nieprzewidywalności).
Komentarz do książki Jaussa pozwala przejść do tego elementu warsztatu
Profesora, który skwitowałem na wstępie słowem „erudyta”. Tę erudycyjność fundował w jakimś stopniu filozoficzny składnik wykształcenia, który wymagał, by
wznosić się ponad różne działki humanistyki i spoglądać na nie z olimpijskiej
(i scalającej) perspektywy. Ale żeby się wznieść, trzeba było wpierw działki te zagospodarować, uprawić, wyplewić z nich chwasty. Lista lektur, którą odsłaniają
choćby przypisy do prac Profesora, jest imponująco bogata. I – wielojęzyczna. Znakomicie poruszał się on po piśmiennictwie w językach angielskim i francuskim,
prawdziwym i niekwestionowanym autorytetem był wszakże w sprawach, które
zjawiały się w książkach i studiach z niemieckiego obszaru językowego. Bartoszyński, co ważne, nie czytał tylko dla siebie. Jako członek Komitetu Redakcyjnego
„Pamiętnika Literackiego” służył radą w doborze tekstów do, świetnie prowadzonego przez Michała Głowińskiego, działu pod nazwą Przekłady. Czytał ogromnie dużo,
choć w swym warszawskim małym mieszkaniu nie miał imponująco wielkiej biblioteki. Kiedy jej się przed laty przyglądałem, usłyszałem sentencjonalne: „ważne, co
ma się w głowie, nie na półce”.
Na mojej półce stoją wszystkie teoretycznoliterackie tomy Profesora: Teoria
i interpretacja (1985), Powieść w świecie literackości (1991), Kryzys czy trwanie
powieści (2004), O polskich prozach powieściowych – słynnych i nieco zapomnianych
(2011). Są też tomy Nowela, opowiadanie, gawęda z 1974 r. (zbiór interpretacji
małych form narracyjnych, współredagowany przez Profesora) i Studia z teorii literatury (zbiór tekstów z działu Przekłady z „Pamiętnika Literackiego”, współredagowany i wydany w 1988 r.).
3
Kazimierza Bartoszyńskiego zapamiętałem z kilku spotkań i z kilku sytuacji. Zapadło mi w pamięć zwłaszcza pierwsze zetknięcie się z nim osobiście, już nie tylko
za pośrednictwem czytanych rozpraw. Jesienią 1979 ruszyła kolejna edycja stacjonarnego Studium Doktoranckiego, które działało przy Instytucie Badań Literackich,
jedno z seminariów poprowadził właśnie Bartoszyński. Długo przechowywałem
notatki, które pracowicie sprządzałem podczas kilkunastu spotkań (trwały do
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marca 1980). A w pamięci utkwiło mi słowo z jednych z początkowych zajęć, słowo,
którego wcześniej ani nie znałem, ani nie słyszałem: „skomprymować”. Nie przypomnę sobie już dokładnie kontekstu, w którym padło, wiem tylko, że ktoś z nas
(seminarzystów) dostał taką właśnie radę – żeby „skomprymować” wywód. Kiedy
teraz myślę o pisaniu Profesora i usiłuję uchwycić poetykę jego tekstów – gęstych,
esencjonalnych i misternie ułożonych – to przychodzi mi na myśl właśnie to rzadko używane słowo: „skomprymowane”.
Zapamiętałem Profesora z sytuacji bardzo oficjalnych (jak konferencyjne wystąpienia i poreferatowe dyskusje) i zupełnie nieoficjalnych. Taką nieoficjalność
miała nasza wspólna podróż autobusem z Wrocławia do położonego w Górach
Bialskich Bolesławowa, gdzie miała odbyć się kolejna z serii konferencji teoretycznoliterackich. Zdumiało mnie, że po Profesorze nie było widać najmniejszych oznak
zmęczenia (wcześniej należało dotrzeć z Warszawy do Wrocławia pociągiem), opowiadał mi on, co na miejscu w Bolesławowie przedstawi i co będzie najważniejsze
w jego wystąpieniu. Mnie zmęczenie dawało się we znaki, mogłem co najwyżej
słuchać i obserwować zmieniający się za oknem krajobraz. W którymś momencie,
pamiętam, powiedziałem o tunelu kolejowym w Bardzie (pewnie byliśmy blisko
niego), a wtedy usłyszałem opowieść o Francji i o odbytej tam podróży koleją „La
Mure”, z kilkunastoma tunelami i efektownymi wiaduktami.
Przez parę lat Profesor spędzał urlop w Borach Tucholskich. O tych pobytach
słyszałem potem relacje jego i jego małżonki. Byłem mocno zaskoczony, dowiadując się, że pobyt w Tleniu oznaczał dla ponad 70-letniego już Bartoszyńskiego
forsowne rejsy kajakiem po Wdzie. Ten „kajakowy” szczegół złoży się zapewne na
obraz, który, być może, ktoś kiedyś nakreśli. Powinien on nosić tytuł: „Smakosz
życia”. Profesor lubił dobrą kuchnię, wysoko cenił kuchnię francuską. Dużo i chętnie podróżował. Wbrew pozorom – nie był typem człowieka, który nauce oddawałby się bez reszty...		
Wojciech Tomasik
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego –
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz
Abstract
KAZIMIERZ BARTOSZYŃSKI (January 7th, 1921 – January 26th, 2015) OBITUARY
The text depicts the figure of professor Kazimierz Bartoszyński (died January this year), a remarkable
scholar, distinguished literary historian and literary theorist. It recalls the researcher’s scholarly achievements and focuses on the doctrines which had most considerable influence on his work, i.e. phenomenology, structuralism, and hermeneutics. The closing part of the texts contains memories of the author’s
private contacts with Bartoszyński.
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