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

YASUKO SHIBATA 
(Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)

FANTAZMAT „NIEWINNEJ OFIARY”  
W „LILLI WENEDZIE” JULIUSZA SŁOWACKIEGO  

W śWIETLE KONCEPCJI DELEUZE’A

Lilla Weneda Juliusza Słowackiego, tak jak jego wcześniejsze dzieło, Balla-
dyna, zawiera quasi-mityczne wyobrażenie narodu polskiego. W istocie śmiertel-
na konfrontacja w tym dramacie dwóch pradawnych plemion – anielskich Wenedów 
i dzikich Lechitów – przedstawia wizję popowstaniowego narodu polskiego, roz-
dartego pomiędzy ideałem a rzeczywistością 1. Poeta zakłada, że cierpienie Wenedów, 
zadane im przez Lechitów, jest podstawowym warunkiem ich przemiany w idealny 
naród polski obdarzony duszą anielską. Wierzy, że mit ginących Wenedów, pragną-
cych harfy, jako symbolu przetrwania, pozwoli Polakom żywić nadzieję na speł-
nienie tej wizji w przyszłości.

Tytułowa bohaterka, Lilla Weneda, „niewinna ofiara” w czystej postaci, szcze-
rze miłująca braci i ojca, sakralizuje naród polski. Od czasów, w których powstała 
opowieść o Ifigenii – bohaterce tragedii Eurypidesa – która ocaliła swoją polis, 
dziewicza ofiara funkcjonuje jako mit polityczny wzmacniający wspólnotę. Pono-
sząc bezinteresowną śmierć, bohaterka Słowackiego zapewnia zwycięstwo wy-
śnionej ojczyźnie. Obraz martwej królewny jest jednym ze „świętych źródeł” 2 
narodu polskiego, które wymaga nieustannej i krytycznej analizy. 

Aby zrozumieć zjawisko ofiarowującej siebie bohaterki w dramacie Słowac-
kiego, należy się odwołać do koncepcji „masochizmu kontraktowego” zapropono-
wanej przez Gilles’a Deleuze’a. Zgodnie z nią – masochista dobrowolnie zawiera 
kontrakt z zadającą mu cierpienie osobą, bardzo często fantazje na ten temat nie 
wykraczają poza wieloraką tożsamość masochistycznego podmiotu, który rozpi-
suje siebie na liczne role w tym spektaklu przez siebie samego reżyserowanym 3. 

Głównym podmiotem masochistycznej fantazji Słowackiego jest naród polski, 
rozszczepiony na dwa zwalczające się plemiona. Cierpienie i zagłada Wenedów 
stanowią tu właściwie elementy dwóch „kontraktów”, zawartych między Weneda-
mi a brutalnymi Lechitami. Ich realizacja – śmierć Wenedów, będąca ich przezna-
czeniem – miała w dalekiej przyszłości doprowadzić do powstania idealnego na-

1 Zob. J. K l e i n e r, Patriotyzm Słowackiego. W: Studia o Słowackim. Lwów 1910, s. 40–41.
2 Zob. A. D. S m i t h, Chosen Peoples. New York 2003, s. 31.
3 G. D e l e u z e, Masochism: Coldness and Cruelty. New York 2006. Dalej do tej pozycji 

odsyła skrót D. Liczba po skrócie wskazuje stronicę.
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8 YASUKO SHIBATA

rodu polskiego. Sądzę, że bohaterka dramatu odgrywa w nim zgodnie ze wspo-
mnianym mechanizmem kluczową rolę „przygotowywania” przyszłej władzy 
narodowego mściciela.

Interpretację dramatu w świetle teorii masochizmu można lepiej uprawomoc-
nić poprzez zestawienie jej z podstawowymi cechami sadyzmu według Deleuze’a, 
które odnajdujemy w rapsodzie I Króla-Ducha. Rozumiejąc komponenty sadyzmu 
jako niezależne od masochizmu, Deleuze uważa przekształcenie się masochisty 
w sadystę za zjawisko „okolicznościowe”. Epopeja Słowackiego, który doświadczył 
mistycznej przemiany, uzasadnia ten sposób myślenia. W dziele Króla Ducha 
dziedziczącym ideał narodowy Lilli Wenedy uruchamia się sadystyczna zasada 
okrutnego bezładu. Pragnąc wolnej Polski, poeta stworzył wizję bohaterskiego 
sadysty wiecznie kreującego nowy świat.

Masochistyczny kontrakt narodu polskiego
Prolog Lilli Wenedy otwierają słowa kapłanki legendarnego plemienia Wene-

dów. Roza Weneda w szale proroczym widzi konającą ojczyznę i śmierć swojej 
siostry. Od razu można tu rozpoznać konwencję romantyczną: przedstawienie 
umierającej ojczyzny jako kobiety; jej charakter heroiczny, wojowniczy przemie-
nia się w ofiarniczy. śmierć, otrzymując stygmat kobiecości, staje się przekleństwem 
obejmującym przyszłe pokolenia: 

Na nic nie przyda się tu czar szatana.
Przekleństwo! przekleństwo! przekleństwo!
Ojczyzna nasza kona i na wieki,
Widzę umarłą...
I ty umarła... ja ci zamknę powieki,
Zimnego piasku w usta nasypię, a w gardło
Przekleństw, które ty z sobą poniesiesz w daleki
Kraj – na tamten świat – o! nieszczęśliwa! [prolog, w. 3–10] 4

Lilla, główna bohaterka dramatu, bezradnie próbuje bronić się przed swoją 
przyszłością:

Mówisz i wicher się zrywa,
I płacze nade mną biedną.
Więc ja mam umrzeć? – o! Boże? [prolog, w. 11–13]

Lilla w swojej rozpaczy i strachu przed śmiercią kieruje pytanie do Boga, i to 
– jak rozumiemy – do Boga chrześcijańskiego, co sugeruje dwuznaczne zakończe-
nie dramatu. Pogańska bohaterka w tym pytaniu wychodzi poza swoją rolę: zada-
je pytanie w imieniu polskiego narodu. W ten sposób Słowacki zapowiada główny 
temat dramatu – cierpienie i męczeństwo króla Wenedów Derwida, jego synów 
Lelum i Polelum oraz córki Lilli. Jednak pojawia się zasadniczy dylemat: czy 
śmierć bohaterki rozwiązuje problem nieszczęścia narodu polskiego, czy też po-
zostawi go na zawsze nierozwiązanym. 

Zapowiedź nieuniknionej śmierci bohaterów z prologu tragedii warto zestawić 

4 Lillę Wenedę cytuję według wyd.: J. S ł o w a c k i, Dzieła wszystkie. T. 4. Oprac. J. K l e i- 
n e r. Wyd. 2. Wrocław 1953. Również przytoczone dalej fragmenty Króla-Ducha pochodzą z tej 
edycji (t. 7. Oprac. J. K l e i n e r. Wyd. 2. Wrocław 1956).
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9FANTAZMAT „NIEWINNEJ OFIARY” W „LILLI WENEDZIE” JULIUSZA SŁOWACKIEGO

z tezą Benedicta Andersona o emocjonalnym aspekcie wspólnoty wyobrażonej, 
konkretyzującym się w dziełach artystycznych: 

narody bywają otoczone miłością, której często towarzyszy samopoświęcenie. Kulturowe 
wytwory nacjonalizmu – poezja, proza, powieść, muzyka, sztuki plastyczne – w tysiącu form 
i stylów ukazują tę miłość. Z drugiej strony, jakże trudno jest znaleźć analogiczne nacjonali-
styczne utwory wyrażające strach i wstręt 5. 

Prolog Lilli Wenedy wywołuje w czytelniku zmieszanie, niepokój, a nawet 
strach, nie zaś aprobatę. Możemy więc sądzić, że twórca wyraża w swym dziele 
nietypowy rodzaj miłości do ojczyzny. Mroczna wizja narodowej mitologii miała, 
zgodnie z zamiarami Słowackiego, skłonić Polaków do głębokiego przeżywania 
własnej „nieszczęśliwej” historii. Domagając się od swoich rodaków akceptacji 
przeklętego losu narodu, poeta podjął próbę rewaloryzacji cierpienia, które jako 
najsilniejsze doznanie człowieka sytuujące się między miłością a śmiercią powin-
no stanowić zaczyn narodu idealnego.

U podstaw wizji Słowackiego odnajdujemy mechanizm masochistyczny, 
zgodnie z którym przebiegają relacje między dwoma plemionami pradawnej Pol-
ski. Trzeba tu najpierw zwrócić uwagę na sposób przedstawiania narodowej toż-
samości. Poeta ubolewał przede wszystkim nad istnieniem przepaści między sy-
tuacją w popowstaniowej Polsce a ideałem. Dlatego w tragedii mającej stanowić 
odpowiedź na pytanie o przyczyny narodowej klęski pokazuje, że to, co idealne, 
żywi się tym, co realne; dokonuje się to na zasadzie konfrontacji, przenikania się 
tych przeciwieństw, z tego też powodu mityczny naród zostaje „rozszczepiony” na 
dwa plemiona. Wymyślony przez Słowackiego konflikt Wenedów z Lechitami, 
wprowadzony przez niego do dziejów Polski, dynamizuje, otwiera je na niekoń-
czące się zmiany i zaskakujące ingerencje. Poeta wcielając „duszę anielską” 
w plemię Wenedów, a „czerep rubaszny” przypisując Lechitom – ani nie dokonu-
je w ten sposób apoteozy cnót, ani nie potępia całkowicie wad narodu 6. Narodzinom 
idealnej polskiej duszy towarzyszy cierpienie i konanie Wenedów oraz brutalna 
przemoc i zwycięstwo Lechitów. Konfrontacja obydwu plemion jest niezbędna, 
gdyż umożliwia przetrwanie kruchego ideału. Bez cierpienia, walki i przemocy 
naród skazany jest na nieistnienie.

Za kluczowy element mechanizmu tej dwustronnej dynamiki należy uznać 
kontrakt. Jak pisze Marta Piwińska, układ, do którego z inicjatywy Lilli dochodzi 
między Wenedami a Lechitami, był próbą nadania sensu cierpieniom, jakie prze-
żywał ówczesny naród polski 7. Warto tu raz jeszcze podkreślić, że w dramacie 
kontrakt gwarantuje przetrwanie ideału cierpiącego narodu. 

Pojęcie masochizmu trzeba wyjaśnić wychodząc od teorii psychoanalitycznej. 
Przyjęło się, że oznacza ono przede wszystkim przyjemność seksualną, która jest 
odczuwana dzięki doznaniu cielesnego albo psychicznego bólu. Innymi słowy, ból, 
kara i upokorzenie są dla masochisty konieczne do uzyskania przyjemności będą-

5 B. A n d e r s o n, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się 
nacjonalizmu. Przeł. S. A m s t e r d a m s k i. Kraków 1997, s. 141.

6 Zob. J. K l e i n e r, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp, oprac. J. S t a r n a w s k i. 
T. 2: Od „Balladyny” do „Lilli Wenedy”. Kraków 1999, s. 287.

7 M. P i w i ń s k a, Juliusz Słowacki, „Lilla Weneda”. W zb.: Dramat polski. Interpretacje. 
Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski. Red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski. Wstęp i posł. D. R a-
t a j c z a k o w a. Gdańsk 2001, s. 266.
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10 YASUKO SHIBATA

cej rodzajem wynagrodzenia. Sigmund Freud pisał, że w odróżnieniu od sadyzmu, 
który jest naturalnym przejawem agresji seksualnego instynktu męskiego, maso-
chizm jest aberracją odbiegającą od normy męskiej seksualności 8. Masochizm 
wiąże się z pragnieniem bycia krępowanym, torturowanym czy z innego rodzaju 
przykrymi doświadczeniami fizycznych lub mentalnych cierpień, które także sta-
nowią tu źródło przyjemności. Masochistę charakteryzuje więc intensywna potrze-
ba cierpień i bycia ofiarą zadawanego bólu. 

Jednak w przeciwieństwie do Freuda, który w masochizmie widzi jedynie 
bierną postawę, Deleuze słusznie podkreśla aktywny charakter tego zjawiska 
i uznaje kontrakt za najważniejszą cechę schematu masochistycznego. Rozpoczy-
nając stosunek, masochista proponuje partnerowi rolę oprawcy, pod warunkiem że 
zgodzi się on na całkowitą współpracę z tym pierwszym dla zapewnienia spełnie-
nia jego pragnień. Innymi słowy, masochizm można sprowadzić do decyzji wol-
nego człowieka, podejmującego określony wybór, sankcjonowany zawieranym 
kontraktem 9. Inicjatywa nie należy tu wbrew pozorom do oprawcy, lecz do maso-
chisty, pożądającego odmiennego przeżycia seksualnego. Deleuze pisze więc: 
„chodzi tu o ofiarę, która poszukuje oprawcy i która chce go edukować, namawiać 
i z tym oprawcą wchodzić w sojusz, aby zrealizować najdziwniejszy nawet sche-
mat” (D 20). Masochista sam ustanawia zakres, granice relacji, którą tworzy, i w ten 
sposób zabezpiecza się przed niechcianym cierpieniem i bólem.

W kontraktowym masochizmie „ideał” odgrywa kluczową rolę. Jest on głów-
nym produktem twórczej fantazji masochisty. W powieściach Leopolda von Sacher-
-Masocha, na których opiera się teoria Deleuze’a, pojawia się w postaci kobiety 
zgadzającej się na rolę despotki. Bohaterowie Sacher-Masocha poddają się jej 
i przeżywają męczarnie, żeby przez swoje wyobrażenie krok po kroku zbliżyć się 
do niewidzialnego ideału (D 21–22). Innymi słowy, masochizm jest ciągłym stanem 
oczekiwania na ból i nadchodzącą przyjemność. W stanie tym masochista doświad-
cza fantazji, która pozwala mu łączyć ideał z rzeczywistością. Status wiecznego 
zawieszenia to szczególna „sztuka” czy technika fantazji masochisty, który dąży 
do fetyszyzowania obiektu pożądania – ideału (D 71–72). Dlatego sztuce tej towa-
rzyszą często rytuały bądź też pozbawione zmysłowości przeżycia religijne. 

Dążenie do abstrakcyjnego ideału nie jest jedynym celem kontraktowego 
masochizmu. Kontrakt odzwierciedla odczuwaną przez masochistę potrzebę „po-
litycznej” zmiany własnego statusu. Masochista ustanawia nową władzę, której 
jest równocześnie twórcą i poddanym, dzięki temu może ciągle zmieniać swój 
status, co z kolei prowadzi do zakwestionowania istniejącego w społeczeństwie 
opresyjnego prawa i związanych z tym relacji społecznych. Masahiko Nishi, twier-
dząc, że można rozważać masochizm w perspektywie myśli politycznej, w swej 
rozprawie o twórczości Sacher-Masocha zwrócił uwagę na szczególną cechę owej 
politycznej woli niewolnika. Japoński badacz pisze: 

To, czemu masochiści stawiają czoło, to nie jest opresja w sensie politycznym, lecz opre-
sja w sensie sądowym, towarzysząca samej właściwości „niewolnika”. Choć mówią: „Chcemy 
zostać niewolnikami”, nie oznacza to, że istota niewolnika zgodna jest z konserwatywnym 

8 S. F r e u d, Trzy rozprawy z teorii seksualnej. W: Życie seksualne. Przeł. R. R e s z k e. 
Warszawa 2009, s. 52–55.

9 Oprawca otrzymuje nawet rolę „pracownika”. Zob. V. N. S m i r n o f f, Masochistic Contract. 
„The International Journal of Psychoanalysis” 50 (1969).
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twierdzeniem: „Chcemy pozostać dotychczasowymi niewolnikami”. Oznacza, iż nie wyklu-
czają oni drogi niewolnika jako sposobu ucieczki od dotychczasowej sytuacji. Bycie niewol-
nikiem jest tu sposobem na bycie lepszą istotą. Trzeba zauważyć, że na tle wszelkich ascety-
cyzmów istnieje silna wola rewolucji – rewolucji ciał i rewolucji społeczeństwa 10.

Masochista żyje pragnieniem własnej przemiany i poszukuje odpowiedniego 
partnera, ucieleśniającego jego fantazje na temat władzy, której na własnych zasa-
dach chce się podporządkować. W ramach kontraktu, którego stawką jest jego 
życie, proponuje partnerowi bycie oprawcą, sam zaś wchodzi w rolę niewolnika. 

Odczytanie mitycznej tragedii Słowackiego przez pryzmat masochistycznego 
kontraktu pozwala nam zrozumieć stworzoną przez poetę mistyczną koncepcję 
przeanielenia narodu. Ideał narodu ziszcza się w materialnej formie. Fantazja 
osnuta wokół idealnej harfy Wenedów niosła ze sobą obietnicę przyszłej Polski. 
Zniewolony król Wenedów tak wstępnie opisuje królowej Lechitów ów ideał – 
duszę anielską: „Mam w harfie ducha, co zgaduje przyszłość. / [...] / Póki ja żyję, 
ten duch w harfie będzie” (akt I, sc. 3, w. 187–189). Harfa ta „wróci do nieba” po 
zgonie króla anielskiego rodu. Chociaż Lechici mogą ją rzucić w ogień i spalić, 
duch Wenedów nie zginie, przetrwa i narodzi się w innej formie. Fantazmatyczny 
charakter narodowego ideału wiąże się z powtórnymi narodzinami, które powinny 
stać się obiektem pożądania współczesnych poecie rodaków. 

Przetrwanie harfy zapewnia ofiara dwóch stron: cierpienie Wenedów i zwy-
cięstwo Lechitów. Dzięki kontraktowi między dwoma plemionami zostanie osią-
gnięty cel, jakim jest urzeczywistnienie idealnego narodu w przyszłości. Skazani 
na klęskę Wenedowie zawierając pakt ze swoją okrutną wspólniczką, królową 
Lechitów, której przypada w udziale rola oprawczyni, i na jego mocy oddając 
największy skarb – harfę, tym samym zrzekają się swojego dotychczasowego 
istnienia. Kontrakt ten uruchamia mechanizm ciągłego oczekiwania, zapowiadając 
w nieokreślonej przyszłości połączenie ideału z rzeczywistością. 

Wizja przemienienia narodu polskiego, które nastąpi poprzez niewolnictwo, 
cierpienie i zagładę Wenedów, bezpośrednio wiązała się z ocenianiem przez poetę 
ówczesnej sytuacji Polski. Zniewolenie narodu polskiego zyskiwało w dramacie 
nową interpretację i nabierało mesjanistycznego znaczenia. Ustalając narodowy 
pakt między wymyślonymi niewolnikami a oprawcami, poeta próbował znaleźć 
nowy sposób wyjaśnienia dziejów – poprzez koncepcję dwoistości narodu polskie-
go w postaci cierpiących Wenedów i prześladujących ich Lechitów. Zawieszeni 
w tęsknocie – upokarzani i torturowani Wenedowie, pożądający nieosiągalnej 
harfy bardziej niż życia, odzwierciedlają tęsknotę i marzenia samego poety. Ma-
sochistyczną, bo wciąż nie spełnioną fantazję o powstawaniu idealnego narodu 
wyraża harfa, która przetrwa zagładę Wenedów i będzie oczekiwać bohatera-mści-
ciela, mającego wkrótce narodzić się z popiołów ginącego plemienia. 

Lilla jako pełnomocniczka kontraktu narodowo-masochistycznego
Znamienne, że kontrakt między dwoma plemionami ustanowi Lilla Weneda. 

Derwid, jej ojciec, ogarnięty niemocą i bezsiłą, jest niezdolny do działania koniecz-
nego dla utrwalenia ideału narodu. 

Trzeba tu wspomnieć o kluczowym wywodzie Deleuze’a dotyczącym symbo-

10 M. N i s h i, Mazohizumu to keisatsu [Masochizm i policja]. Tokyo 1988, s. 20.
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licznych postaci „ojca” i „matki” oraz ich związku z figurą masochisty. Według 
francuskiego filozofa, kontrakt, który zawiera masochista, najczęściej z kobietą 
dominującą, oznacza przede wszystkim odrzucenie praw symbolicznego ojca. 
Deleuze pisze: 

Bohater masochistyczny musi rozwijać wyrafinowaną strategię, żeby bronić swego świa-
ta fantazji i symboli, i odeprzeć halucynacyjny najazd rzeczywistości (czy, innymi słowy, 
rzeczywiste uderzenia halucynacji). Metodą, którą, jak zobaczymy, ciągle się wykorzystuje, 
jest kontrakt. [...] poprzez to narzędzie spróbuje masochista wyeliminować zagrożenie ze stro-
ny ojca i zagwarantować, że tymczasowy porządek rzeczywistości i doświadczenie będą 
w zgodzie z symbolicznym porządkiem, z którego ojciec został na stałe usunięty. [D 65–66]

W fantazjach masochisty uruchamia się wyłącznie zasada matczyna, reprezen-
tująca wieczny porządek symboliczny 11. Dominująca kobieta swoją surowością oraz 
mocą reprodukcji pozwala masochiście na ekspiację i odrodzenie. Dzięki umowie 
z kobietą wchodzi on do mitycznego świata, aby uwalniać i angażować siebie po-
przez akty regeneracji, w których nie ma już miejsca na „ojca” (D 66–68). Drugie 
narodziny dokonują się bez udziału męskiego. Pragnąc przemiany swojego życia, 
masochista podejmuje więc dobrowolną decyzję o zawarciu kontraktu z odpowied-
nią kobietą. 

Zgodnie z tą koncepcją oczekiwalibyśmy, że kontrakt (łączący narodowy 
ideał z popowstaniową Polską) zostanie zawarty między cierpiącym Derwidem 
a okrutną Gwinoną. Jednak w tragedii Słowackiego król Wenedów nie zgadza się 
na wejście w pakt z zafascynowaną magią harfy królową Lechitów. Derwid, który 
nie uznaje dominacji kobiecości, mówi:

[...] Stój tu! ja ci łono
Osuszę, piersi napełnię popiołem,
W żywot nasypię gadzin. – O! gdybyś ty
Była kobiétą – gorzéj niż to wszystko,
Bobym ci oczy twe napełnił łzami, 
Opowiadając ci moje nieszczęście – 
Ale ty jesteś nie z tych, które płaczą.
Ciebie zabijać trzeba przekleństwami; 
I piekło całe zakląć przeciw tobie, 
Ażeby piekło całe było w tobie. [akt I, sc. 3, w. 243–252]

Derwid nie może się podjąć kluczowej dla narodowego schematu u Słowac-
kiego roli „masochisty”, ponieważ on sam jest „odsuniętym”, pozbawionym wła-
dzy ojcem. To córka króla Wenedów, niewinna ofiara, inicjuje układ, pragnąc 
ocalić życie swoim bliskim. Od zawarcia masochistycznego kontraktu działanie 
Lilli wygląda jak wyzwanie rzucone strukturze społeczeństwa patriarchalnego.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że podstawową motywacją Lilli do wejścia 
w układ z Lechitami jest miłość do ojca i braci. Lilla, dziewicza królewna, nazy-
wana przez Zygmunta Krasińskiego „Antygoną sławiańską” 12, niczym słynna 

11 D e l e u z e  wymienia trzy rodzaje obrazów matek: prymitywna, edypalna i oralna. Choć 
zmysłowość matki prymitywnej i surowość edypalnej odgrywają ważną rolę w masochistycznej 
fantazji, główna funkcja należy do „dobrej” matki oralnej, odpowiedzialnej za śmierć i życie 
(D 61–63).

12 Z. K r a s i ń s k i, Kilka słów o Juliuszu Słowackim. W: Dzieła literackie. Wybrał, notami 
i uwagami opatrzył P. H e r t z. T. 3. Warszawa 1973, s. 261.
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bohaterka antycznej tragedii decyduje się bronić własnej rodziny za wszelką cenę. 
Stojąc przed obrazem świętej Panny, składa przysięgę:

Jakże mam mówić? – O! niebios Królowo!
Oddaj mi ojca, a ja Ci dam siebie 
Jako białego gołębia bez plamki,
I nic nie będę więcéj pożądała,
I nic mię nigdy na świecie nie splami. [akt I, sc. 2, w. 115–119]

Modlitwa ma również charakter kontraktu. Lilla zawiera fundamentalny kontrakt 
ze strzegącą męskiego continuum Matką Boską. Oddając się pod opiekę Matki 
Boskiej, Lilla zostaje rzeczniczką słabego, pozbawionego władzy Derwida. Akt 
ślubowania głównej bohaterki wskazuje, że zapowiadając swoje przyszłe, bezinte-
resowne działania, królewna potwierdza ważność patriarchalnej struktury rodu 
Wenedów. Następnie zawiera ofiarniczy kontrakt z Gwinoną, upatrując w nim je-
dynej szansy ocalenia życia ojca i braci. Przychodząc do królowej, Lilla mówi: 

                                              O! pani,
Ja przyszłam prosić za ojcem i braćmi.
Nie patrz ty na mnie srogo – ja pokorna.
Ja przyszłam twoje nogi rosić łzami,
Ja będę za to twoją sługą; będę
Płótno twe bielić, twoje krowy doić,
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
A ja cię więcéj jeszcze będę kochać,
Niż się ty możesz kochać sama siebie. [akt I, sc. 3, w. 278–292]

Zawierając kontrakt między Wenedami a Lechitami, Lilla, która działa w imie-
niu Derwida, staje się jego pełnomocniczką. Pełnomocnik to osoba autoryzowana 
przez jedną ze stron kontraktu, prowadząca w jej imieniu negocjacje. Uparty 
i dumny, lecz słaby król Wenedów nie może być stroną takiego kontraktu, który 
uformowałby sojusz dwóch plemion i pozwolił na osiągnięcie choć tymczasowej 
jedności rzeczywistości i idealnego wyobrażenia narodu polskiego, dlatego Lilla 
odważnie wchodzi w układ, obejmujący trzy etapy. Córka Derwida przemawia do 
okrutnej królowej Lechitów:

Słuchajże teraz mnie, ty pani krwawa!
Ja tu wynajdę, aby wam nakarmić
Zemsty łaknące serca, taki sposób,
Taką wam straszną rzecz wynajdę myślą,
Taką rzecz powiem: że wy struchlejecie 
Na samą pierwszą myśl téj okropności. [akt II, sc. 3, w. 259–264]

Propozycję tę akceptuje pragnąca harfy Wenedów Gwinona. W ten sposób 
dzięki pośrednictwu niewinnej córki króla Wenedów zaczyna działać mechanizm 
masochistyczny.

Warto teraz zauważyć, że początkowo Lilla kieruje się interesem swojej ro-
dziny, a nie narodu. Życzeniem bohaterki nie jest konieczna śmierć plemienia. 
Lillę do działania motywuje obowiązek lojalności jako córki i siostry. W tym 
momencie nie chce ona jeszcze męczeństwa ojca ani nie pojmuje idei przetrwania 
narodu polskiego. 

Mimo przejęcia inicjatywy w kontrakcie masochistycznym opartym na kon-
cepcji matczynej bohaterka nie jest świadoma możliwości nastania matriarchatu. 
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Dumny ze swej władzy ojciec, który unika odpowiedzialności za przyszłe odrodze-
nie rodu harfiarzy, manipuluje bezwarunkową miłością Lilli. Córka króla Wenedów 
początkowo „nieświadomie” realizuje upragniony przez Słowackiego schemat 
masochistycznego połączenia ideału z rzeczywistością. Przyszła władza, którą 
symbolizuje złota harfa legendarnego plemienia, nic nie znaczy dla miłującej braci 
i ojca bohaterki dramatu. Lilla, obdarzona anielską duszą, nie widzi konieczności 
utrwalania upostaciowionego we własnej osobie niewidzialnego ideału narodu 
polskiego. Nie wie, że to ona jest harfą narodu. Mimo to podejmuje kluczową rolę 
w tym narodowym spektaklu, odnajduje odpowiednią partnerkę do kontraktu i sku-
tecznie uruchamia masochistyczny mechanizm przekształcenia świata. W swym 
wyobrażeniu twórczego niewolnictwa Słowacki przygotowuje główną bohaterkę 
do dalszego etapu cierpień i śmierci, poprzez które nastąpi odrodzenie narodu.

Przemiana Lilli i kontraktu –  
funkcja Lilli w masochistycznym mechanizmie narodu polskiego

Bohaterka, działająca dotychczas jako pełnomocniczka ojca, przeżyje prze-
mianę, która rozpocznie się w momencie zawarcia drugiego kontraktu. Wtedy też 
Lilla stanie się „niezależnym” podmiotem masochistycznym. Transformacja Lilli 
polega na zmianie statusu ofiarowania. Lilla nie będzie ofiarowana w imię nadcho-
dzącej przyszłości, ale sama ofiaruje się idealnemu narodowi.

Zasady pierwszego kontraktu przypominają konwencję narracyjną bajek i ba-
śni. Bohaterka pokonuje liczne przeszkody, lecz całkowicie skazana jest na wa-
runki stawiane przez drugą stronę, w tym wypadku przez Gwinonę. Odgrywa więc 
rolę bierną, nie może o niczym sama zadecydować. Wszystkie zadania wyznaczo-
ne przez Lechitów, w których stawką jest życie króla, zostają wykonane. Najpierw 
synowi króla, Polelum, udaje się rzucić topór tuż nad głową ojca i ściąć jedynie 
jego siwe włosy. Następnie Lilla zaczaruje węże, by nie atakowały króla. W ostat-
niej odsłonie układu ratuje umierającego z głodu ojca dzięki korzeniowi jadalnych 
lilii. Spełniwszy wszystkie warunki kontraktu, królewna Wenedów słyszy od 
Gwinony potwierdzenie realizacji pierwszego paktu: „Weź ojca swego! weź! – ja 
potrzebuję / Nauczyć teraz was wszystkich litości” (akt IV, sc. 3, w. 211–212). 

Bohaterka postanawia zawrzeć drugi kontrakt i przyjmuje wyzwanie Gwinony, 
każącej Derwidowi wybrać między harfą a córką. Podczas gdy oślepiony król nie 
rozumie albo nie chce zrozumieć okrutnego nakazu, Lilla proponuje królowej 
Lechitów układ, który zapewni jej podmiotową rolę, a tym samym zawiesi jej 
działanie jako wyłącznie opiekunki ojca:

                          Pani, ja powrócę,
I będę twoją niewolnicą. – Ojcze!
Chodźmy już.
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Nie mów tak głośno – jam cię zrozumiała.
Okropną jesteś – zlituj się nade mną.
Jeśli mię żywą chcesz mieć, to nie żądaj 
Mieć porzuconą przez własnego ojca. [akt IV, sc. 3, w. 287–293]

Motywacja Lilli ma charakter polityczny. Zamiarem bohaterki nie jest już 
ocalenie ojca i braci, pragnie ona doprowadzić do swojej ofiarniczej śmierci w imię 
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spełnienia się w przyszłości ideału Wenedów. Bohaterka, do tej pory nieświadoma 
marionetka, rzeczniczka, strażniczka narodu patriarchalnego, zyskując podmioto-
wość, staje się aktywną reżyserką/sprawczynią własnej śmierci 13. 

Lilla wykorzystuje nadarzającą się okazję: Roza, straciwszy zimną krew po 
wysłuchaniu fałszywej historii o losach swojej rodziny, morduje Lechona, ukocha-
nego syna Gwinony, wcześniej wziętego do niewoli przez Wenedów. W tej sytuacji 
wymiana zakładnika na magiczną harfę okazuje się niemożliwa. Lilla ujawnia 
rozgoryczonej siostrze swoje intencje – pragnienie ocalenia Wenedów i spełnienie 
ideału rodu:

O! siostro moja, jam się obeznała
Ze śmiercią; wierzaj, ja wam harfę przyszlę.
Mówisz, że harfa ta wam da zwycięstwo? – 
O! zwyciężajcie i bądźcie szczęśliwi! – [akt IV, sc. 4, w. 663–666]

Dzięki drugiemu kontraktowi Lilla, kierując się „narodowym interesem”, 
staje się poprzez śmierć założycielką idealnego narodu polskiego. Ginie śmiercią 
męczeńską – uduszona przez oszalałą Gwinonę, gdy wraca do obozu wrogów. 
Lechici układają ciało bohaterki w cedrowej skrzyni i zamiast cudownej harfy 
wysyłają je do Wenedów. Król Derwid w żałobie „gra” na włosach Lilli i, zrozpa-
czony, umiera. W teleologicznym planie odrodzenia się narodu śmierć przywódcy 
Wenedów jest koniecznością, królewna zaś po swojej śmierci staje się ideałem, 
przedmiotem marzeń narodu polskiego.

Lilla walczyła i poświęciła siebie, żeby zmienić porządek świata i ustanowić 
nowy system wartości oparty na miłości 14. Pojawia się pytanie: czy zasadą rządzą-
cą tym nowym światem, pojmowaną jako system dominujących znaczeń i wartości, 
są prawa ojca, czy też „władza matek”. Przypomnijmy, że kluczowym elementem 
kontraktu masochistycznego jest anihilacja praw ojca i ustanowienie sfery matczy-
nej, która umożliwia masochiście uwolnienie siebie i narodziny bez udziału sym-
bolicznego ojca. Kontrakt masochistycznych Wenedów z dominującą królową 
Lechitów rozpoczyna kierowany przez zasadę matczyną długotrwały proces odro-
dzenia narodu polskiego. Można więc zaryzykować tezę, że Lilla, dzięki swojej 
drugiej umowie z Gwinoną, tworzy podstawy matriarchalnej władzy narodu 
polskiego. 

Koncepcję „władztwa matki”, dzięki której masochista odradza się po raz dru-
gi, Deleuze oparł na klasyfikacji trzech rodzajów kobiet pojawiających się w utwo-
rach Sacher-Masocha; mianowicie wymienia on typ kobiety egalitarnej, sadystycz-
nej i matczynej (D 47–51). Pierwsza z tych kobiet jest poganką, ucieleśniającą 
miłość i piękno; poprzez swoją umiejętność uwodzenia generuje społeczny bezład, 
charakteryzuje ją silne poczucie niezależności. Druga kobieta, okrutna, mściwa, 
w swoich ofiarach siejąca strach i grozę, znajduje przyjemność w krzywdzeniu 
i torturowaniu innych – konkretyzuje się jako partnerka męskiego sadysty. Podczas 
gdy te dwie pierwsze postaci kobiet mają w utworach rysy konkretnych bohaterek, 

13 Dziewiczą postać z greckiej tragedii, uzyskującą autonomię podczas chaosu w polis, opisu-
je A. W. S a x o n h o u s e  w pracy Another Antigone: the Emergence of the Female Political Actor 
in Euripides’ Phoenician Woman („Political Theory” t. 33 á2005ñ, nr 4).

14 Zob. B. S a w i c k a - L e w c z u k, Idea poświęcenia i ofiary w dramatach Juliusza Słowac-
kiego. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. H. Krukowskiej. Białystok 2003, s. 139.
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ostatni typ, tj. kobieta matczyna/macierzyńska, pojawia się tylko jako fantazja boha- 
terów i wyraża ideał masochistyczny. Łagodny temperament i sentymentalny cha- 
rakter tego ideału odnaleźć można w zmysłowości uwodzicielki czy w lodowatej 
surowości dominującej kobiety. Innymi słowy, ideał ten oscyluje pomiędzy dwoma 
pierwszymi typami, które w koncepcji Deleuze’a są również matkami. Mianowicie 
– egalitarną uwodzicielkę określa on jako matkę prymitywną, sadystyczną opraw-
czynię jako matkę edypalną, a matczyny ideał masochisty jako matkę oralną. 

W dramacie Słowackiego cechy dwóch pierwszych matek konkretyzują się 
w postaci Gwinony. Królowa pogańskich Lechitów odgrywa rolę matki prymityw-
nej i prowokuje Lillę Wenedę do zawarcia samodzielnej umowy. Sadystyczna 
oprawczyni bez wątpienia również spełnia funkcję matki edypalnej. Jednocześnie 
reprezentuje ona matczyny ideał, który jest kluczowy dla władztwa matek. Okru-
cieństwo Gwinony przełamuje się w akcie bólu i rozpaczy, kiedy dowiaduje się 
ona o pojmaniu przez Wenedów jej syna. Moment macierzyńskiej słabości rów-
noważy jej sadystyczne potraktowanie króla Derwida, kiedy każe mu wybrać 
między córką a harfą. Mater Dolorosa jest jednocześnie matką karzącą, wymierza-
jącą sprawiedliwość. 

Ta „trójdzielna” – „w trójcy jedyna” – matka, królowa Lechitów, przejmuje 
wszystkie funkcje ojcowskie masochistycznych fantazji. Deleuze pisze:

Kto tu jest pobity/pokonany? Gdzie ukrywa się ojciec? Czyż to nie on jest tą pokonaną/
pobitą osobą? Masochista czuje się winny, chce być bity i chce odpokutować. Dlaczego o to 
prosi, czy dokonał jakiegoś przestępstwa? Czyż to nie ojciec jest w nim, jego obraz pomniej-
szony, pobity, wyśmiewany i upokarzany? Podmiot cierpi z powodu podobieństwa do ojca, 
którego portret nosi w sobie. Formuła masochizmu sprowadza się do upokorzenia ojca. Zatem 
ojciec nie bije, ale jest bity. Punktem kluczowym w fantazji trzech matek jest symboliczne 
przeniesienie czy redystrybucja wszelkich ojcowskich funkcji na trójwymiarową figurę matki: 
ojciec zostaje tu wykluczony i całkowicie unieważniony. [D 60–61]

Masochizm kulturowy należy odczytywać jako tryumf matki nad ojcem. Uwo-
dzony przez prymitywną i „maciczną” matkę, masochista poddaje się sile matki 
edypalnej. Choć zmysłowa matka prymitywna i ta surowa edypalna pełnią ważną 
funkcję w masochistycznej fantazji, to jednakże główna rola przypada „dobrej” 
matce oralnej. Legitymizując akt prostytucji i sankcjonując sadystyczne okrucień-
stwo, oralna matka idealna przejmuje/sublimuje funkcje pozostałych „matek” 
i ostatecznie przynosi partnerowi śmierć, regenerację i życie (D 62). Pierwszeństwo 
owej matki polega na ustanowieniu porządku symbolicznego, który umożliwia 
masochiście odrzucenie dotychczasowych instytucji, różnych doktryn czy kom-
pleksów i ostatecznie pozwala na reformę stłumionego prawami ojcowskimi 
społeczeństwa.

śmierć bohaterki przyczynia się w decydujący sposób do wymazania prawa 
ojca z systemu wartości. Od początku tragedii król Wenedów jest przedstawiany 
jako człowiek, który nie może podołać ciężarom nakładanym na niego jako przy-
wódcę narodu, jest stary, słaby i złamany. Odnalazłszy w skrzyni ciało swej córki 
zamiast oczekiwanej harfy, Derwid ustępuje z narodowej sceny, oddaje w ręce 
wrogów swoje królestwo i unicestwia siebie. Król Wenedów różni się od Agamem-
nona z Ifigenii w Aulidzie Eurypidesa – w antycznej tragedii ojciec pomimo śmier-
ci swej ukochanej córki prowadzi mężczyzn do walki, Derwid natomiast wybiera 
samobójstwo i tym samym odrzuca władzę. Zniknięcie ojca z mitycznego drama-
tu świadczy, że działa tu zasada masochistyczna: władza matek.
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Także obraz Bogarodzicy powstającej z popiołów Lelum i Polelum, synów 
króla Wenedów, wskazuje na zasadę matczyną. Podobnie jak apokaliptyczne za-
kończenie Nie-Boskiej komedii Krasińskiego – dramat Słowackiego kreśli obraz 
przyszłych rządów opartych na chrześcijańskich wartościach 15. Lecz w przeciwień-
stwie do dzieła Krasińskiego, w którym bezpośrednie nadejście Chrystusa symbo-
lizuje oczekiwane panowanie nowego bohatera, Lilla Weneda ustanawia obraz 
„matki”, sugerując pierwszeństwo siły matczynej w kreacji przyszłości narodu 
polskiego. Jednakże fantazmat władztwa kobiet, prowadzący do utworzenia ma-
triarchalnego narodu, zostaje przez samego poetę pozbawiony znaczenia; dopusz-
cza on najpierw do wyłonienia się takiego obrazu, ale następnie go unicestwia. 
Scenariusz masochistyczny jest zerwany przez śmierć najpierw Lilli, a potem 
Gwinony, gdyż śmierć nie powinna mieć tu miejsca, może być jedynie wyobrażo-
na, nie zaś realna. Pozbawiając życia bohaterki dramatu, Słowacki wycofuje się 
ze swoich masochistycznych fantazji.

śmierć Gwinony po zrealizowaniu kontraktu z Lillą uniemożliwia utworzenie 
matriarchalnego narodu. Okrutna królowa Lechitów, zabijając cierpiącą partnerkę, 
traci chęć do życia i idzie prosto na pole bitwy, gdzie także ją czeka śmierć:

Gdym ją dusiła, dziesięć matek było 
We mnie zamkniętych – teraz przerażona,
Że wszystkie we mnie syczące gadziny 
Ucichły – jestem jak trup. – Co uczynię?
A ha – odeszlę Derwidowi harfę.
A sama włożę zbroję... w krew się rzucę... [akt V, sc. 1, w. 65–70]

Oprawca w masochistycznym kontrakcie musi podtrzymać swoją lodowatość 
i pragnienie życia, żeby spełnić fantazję masochisty. śmierć dominującej kobiety 
uniemożliwia nastanie władztwa matek. Co prawda, Lilla przyczynia się do cał-
kowitego odrodzenia się narodu polskiego, lecz jej śmierć należy nie do macie-
rzyńskiego, ale do męskiego porządku. Kontrakt z królową Lechitów zawarty przez 
cierpiącą bohaterkę wprowadza sferę matczyną, która okazuje się tymczasowa 
i służy do narodzin mściciela-bohatera, zapowiadającego idealny naród polski. Ten 
męski porządek zostaje potwierdzony przez dominujący nad tym całym światem 
pogańskim obraz Bogarodzicy powstały z popiołów. Jest on zgodny z wyobrażeniem 
Maryi z III części Dziadów Mickiewicza, głównym wzorem kobiecości w polskiej 
kulturze 16. Ostatecznie samopoświęcenie Lilli, upadek starego ojca oraz śmierć 
Gwinony wyłamują się z reguł scenariusza masochistycznego i prezentują inny 
porządek marzenia; jest to w istocie fantazja o narodzinach nowego Mężczyzny.

Od masochizmu do sadyzmu: mistyczny mesjanizm w Królu-Duchu
W mitotwórczym dramacie poświęcająca swoje życie bohaterka najpierw 

działała jako postać naiwna, która chciała jedynie ocalić ojca i braci. Wraz z roz-
wojem akcji niewinna królewna uzyskuje podmiotowość i zawiera własny kontrakt, 
który ma służyć jako podstawa kreacji nowego narodu. Jednak masochistyczne 

15 Zob. K l e i n e r, Juliusz Słowacki, s. 301.
16 Zob. E. O s t r o w s k a, Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobieco-

ści i męskości w kulturze polskiej. W zb.: Gender. Konteksty. Red. M. Radkiewicz. Kraków 2004, 
s. 222.
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męczeństwo Lilli i śmierć okrutnej partnerki zmienia kluczową cechę masochizmu, 
jaką jest władza matek. Relacja Gwinony i Lilli uaktywnia masochistyczny poten-
cjał narodu polskiego, który ma trwać w oczekiwaniu na narodziny mściciela i tym 
samym mobilizować siły Polaków. Jednakże Lilla, pozbawiona woli i siły decy-
dowania, pełni w narodowym kanonie funkcję jedynie służebną. Włączona zosta-
je w wyobrażony system idealnego i wielkiego narodu, w którym władzę sprawu-
ją tylko mężczyźni.

Marzenie o nadludzkim bohaterze znajduje swój wyraz w okresie mistycznym 
Słowackiego, w którym formułuje on własny program mesjanistyczny. Charakte-
rystyczną cechą mistycyzmu poety jest uznanie nadrzędnej roli historii Polski. 
Nawet opis mistycznego „początku i końca świata” stanowi wykładnię idei naro-
dowej 17. W ewolucji świata kluczowym momentem jest nadejście mesjasza obda-
rzonego siłą niezbędną do odbudowy narodu. Poeta deklaruje w Dialogu troistym: 

Nie godźmy się na królestwo, pod którym wielkie duchy ciągle jęczą, niewolnictwem 
formy przywalone, ani na rząd karty, która jak fatum starożytne bez oczu i bez serca chce 
rządzić czuciem i wiedzą narodu... Ani na respublikę bez idei i celu, która jest największą 
męczarnią i utrudzeniem, i niby chorobą, do ciągłego ruchu ciała pędzącą... Ale zmartwych-
wstania Polski dawnej z ducha Bożego oczekujmy jako Mesjasza Narodów, który ani z ziemi, 
ani z obłoków, ale z serc i z duchów naszych urodzi się i stanie jako milijonowy Zbawiciel 18. 

Męski bohater, zapowiedziany w Lilli Wenedzie przez kapłankę Rozę, pojawia 
się jako narrator Króla-Ducha. Jego przeznaczeniem jest zniszczenie starego świa-
ta, a cel jego okrutnych czynów to zmartwychwstanie Polski. 

Należy zwrócić uwagę, że w rapsodzie I Króla-Ducha okrucieństwo zrodzo-
nego z popiołów bohatera ma cechy obłędu i szaleństwa, które przybiera na sile 
po utracie ukochanej. Los Króla-Ducha zapowiadają duchy z wód letejskich, 
zwracające się do Hera Armeńczyka: 

„Sławę ci damy... lecz tobie obrzydnie – 
Serce ci damy... ale spustoszeje.

Przyjdzie do tego, że będziesz bezwstydnie 
Urągał w Bogu mającym nadzieję”. [rapsod I, pieśń I, w. 105–108]

Popiel, wyczekiwany bohater narodu, pojawia się na świecie, aby cierpieć 
i zadawać cierpienia oraz zmierzyć się z Bogiem. Zgodnie z przepowiednią duchów, 
Król-Duch spotyka Wandę, córkę Lecha. Wbrew palącej go namiętności i miłości 
do wiślanej królewny, doprowadza ją do samobójczej śmierci. „Jasna królewna”, 
kobieta wyidealizowana przez ego ognistego Króla-Ducha, ukazuje się w jego śnie: 

Wtém ona weszła w te straszne płomienie,
Jak duch tęczami różnemi osnuty;

Nad nią niby z gwiazd grających pierścienie
Wiązały jedną pieśń na różne nuty – 

Dzwoniące, cudne! jakieś gwiazdy śliczne!
Niby powietrzne narzędzia muzyczne. [rapsod I, pieśń II, w. 195–200]

17 Zob. J. T o m k o w s k i, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984, 
s. 49.

18 J. S ł o w a c k i, Dzieła wszystkie, t. 14 (Oprac. W. F l o r y a n, J. K l e i n e r. Wrocław 
1954), s. 254.
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Widok martwego ciała ukochanej wywołuje w Popielu atak szaleństwa i po-
pycha go na mroczną, pełną okrucieństw drogę władzy:

Tak mój duch w kształty się piramidalne
Wyrzucał, dawną tryskając naturą;

Tak nowe ciała łańcuchy fatalne
Targał i piorun zawsze miał pod chmurą. –

Potém więc Roki się zebrały walne
I mnie okryły Lechową purpurą.

Lud cały strachem ohydnie znikczemniał.
Jam siadł na tronie, zmroczył się i ściemniał. [rapsod I, pieśń II, w. 321–328]

Na czyny bohatera rapsodu I można spojrzeć przez pryzmat koncepcji sadyzmu 
stworzonej przez Deleuze’a. W przeciwieństwie do kontraktowych podstaw ma-
sochizmu sadyzm odrzuca wszystkie systemy praw i dąży do wiecznej rewolucji. 
Dla sadysty prawo, niezależnie od tego, czy będzie to prawo naturalne, moralne 
czy polityczne, reprezentuje tylko władzę drugiego rzędu i oznacza erozję suwe-
renności. De Sade podkreśla, że wszelkie ludzkie stosunki opierające się na prawie, 
w tym relacje pana i niewolnika, doprowadzają jedynie do narodzin tyranii w spo-
łeczeństwie (D 86) i dlatego prawo powinno zostać zniesione i być zastąpione 
anarchicznymi „instytucjami” nieustannego ruchu i rewolucji (D 87). Ta główna 
cecha sadyzmu wstępnie wyjaśnia nieobliczalne czyny pierwszej inkarnacji Króla-
-Ducha. Oczekiwany syn Wenedów dokonuje krwawych eksperymentów na swym 
ludzie. Jak wspomina Juliusz Kleiner, Popiel nie jest władcą, który posiada umie-
jętność planowania i organizowania państwa, lecz „potężnym szaleńcem”, wypeł-
niającym własną pustkę realizacją perwersyjnych wyobrażeń 19. Popiel torturuje, 
morduje: ścina głowy, pali ludzi; prześciga się w wymyślaniu coraz potworniejszych 
zbrodni – nie oszczędza nawet swojej matki, którą zamienia w żywą pochodnię: 

Poszedłem daléj.... i w męki wyborze 
Już nic nie mogąc straszniejszego stworzyć,

Zacząłem łamać większe prawa Boże,
Myśląc naturę samą upokorzyć.

Matkę mi z lasu stawiono na dworze....
A ja zamiast się u nóg jéj położyć,

U téj w łachmanach podartéj orlicy –
Ciała użyłem za knot smolnej świécy.... [rapsod I, pieśń II, w. 433–440]

Próbując wytyczyć granicę między władzą własną a Boską, Popiel zyskuje 
przekonanie o swojej absolutnej i nieograniczonej potencji. Ostateczną próbą 
sprowokowania ingerencji Boskiej ma być zamiar uśmiercenia najbliższego mu 
wodza, Swityna – ta „myśl ohydna” pojawiła się „z taką potęgą”, że Popiel „jak 
dziecko uśmiechnął się do niéj” (rapsod I, pieśń II, w. 533–536).

Potém ją chciałem zmazać, ale ona
Już jako pani mego serca była...

„Sprobuj” – wołała – „jeżeli ten skona...
A żadna zorza-by nie zaświeciła?

A żadna gwiazda z tych gwiazd przerażona
Nie przyleciała? krwi się nie napiła?...

19 K l e i n e r, Juliusz Słowacki, t. 4: Poeta mistyk, s. 543.
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To wtenczas będziesz spokojny o ducha:
Ziemia proch! – człek z niéj jak wulkan wybucha.  
    [rapsod I, pieśń II, w. 537–544]

Okrutne dzieła Króla-Ducha, łamiące prawa ludzkie i Boskie, prowadzące 
istniejący świat do anarchii, kontrastują z cierpieniami łagodnych Wenedów. Sło-
wacki odrzuca Herderowską wizję łagodnych, prostodusznych Słowian, podpo-
rządkowujących się wszystkim najeźdźcom, i proponuje diametralnie odmienny 
wzór dla Polaków. Według Słowackiego każda zmiana pociąga za sobą nieobli-
czalne skutki, lecz skutki pozostawania w bierności są jeszcze gorsze. Odrzucając 
aktualny układ polityczny Europy i jej system prawny, Słowacki widzi w żywiole 
ruchliwego bezładu szansę obudzenia do życia znajdującej się w impasie zniewo-
lonej Polski 20. 

Omawiając cechy sadysty, Deleuze zwraca uwagę na nadrzędną funkcję su-
perego. W odróżnieniu od masochisty, którego ego służy idealizowaniu dominu-
jącej kobiety (dostrzeganie w niej superego), sadysta nie posiada ego, ma on wy-
łącznie wszechmocne superego. Deleuze wyjaśnia:

Normalnie tym, co nadaje moralny charakter superego, jest wewnętrzne i komplementar-
ne ego, którym superego kieruje z całą surowością, jak również matczyny element, odpowie-
dzialny za ścisłą interakcję między ego a superego. Jednak kiedy superego puszcza się samopas, 
odrzuca ego razem z obrazem matki, a jego fundamentalna niemoralność prezentuje siebie jako 
sadyzm. [D 124] 

Podczas gdy masochista podtrzymuje swoje ego poprzez upokorzenie i cier-
pienie, sadysta swoje ego neguje i „uzewnętrznia” je poprzez okrucieństwo wobec 
swoich ofiar, w których widzi własne ego. W przeciwieństwie do masochizmu, 
oddzielającego się od świata dzięki własnej konstrukcji mitów i ideałów, sadyzm 
„spekulatywnie” dokonuje utożsamienia się ze światem zewnętrznym. 

Utrata wyidealizowanej kobiety, tj. Wandy, jest kluczowym czynnikiem, który 
prowadzi Popiela do perwersyjnych aktów katowania ludu, mordów dokonanych 
na matce i najwierniejszym mu człowieku. A zatem Wanda jako „niewinna ofia- 
ra” stymuluje sadystyczną psychikę Króla-Ducha, który neguje i odrzuca swoje „ja” 
utracone w miłości i jednocześnie odnajduje je w ofiarach. Torturując innych, sam 
cierpi. Łączy się tutaj sadyzm z masochizmem głównego bohatera:

A co dziwniejsza.... że mię ukochano 
Za siłę – i za strach – i za męczarnie.

Gdym wyszedł.... lud giął przede mną kolano,
Lud owiec, który się k’ pasterzom garnie!

Przed twarzą moją straszliwą klękano
Widząc dwa skrzydła hełmu jak latarnie!

I między niemi w śrzodku zawieszoną
Tę twarz, jak lampę trupią i zieloną. [rapsod I, pieśń II, w. 497–504]

Sadyzm w epopei Słowackiego polega na tym, że ideowo zmienia istniejący 

20 Sadystyczna zasada antytyranii nie sprzeciwia się idei Słowackiego, który prawdopodobnie 
wprowadził ducha „drugiego bohatera” (Mickiewicza) do epopei. Zob. np. I. M a t u s z e w s k i, 
Król-Duch czy Królowie Duchy? Przyczynek do wyjaśnienia niektórych punktów niedokończonej 
epopei Słowackiego. „Sfinks” t. 7 (1909). – J. K l e i n e r, „Król-Duch”. Zasadnicze pierwiastki 
treści i ich ewolucja w twórczości Słowackiego. W: Studia o Słowackim. 
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świat poprzez utożsamianie się bohatera z cierpiącym ludem. Nieosiągalny Ideał, 
chociażby najpiękniejszy, nie wystarczy do stworzenia nowej rzeczywistości, 
dlatego poeta wprowadza do narodowej wyobraźni ducha wiecznego rewolucjo-
nistę i dopiero narodowy mściciel legendarnego plemienia Wenedów dzięki swo-
jemu okrucieństwu stawia istotny dla Polski krok ku wiecznej kreacji nowego 
świata. Zamykając głosem Popiela pierwszy rapsod, Słowacki powiada:

Ale przeze mnie ta Ojczyzna wzrosła,
Nazwiska nawet przeze mnie dostała;

I pchnięciem mego skrwawionego wiosła
Dotychczas idzie: Polska – na ból – skała....

Fala ją druga nieraz z drogi zniosła,
I duch jéj święty poszedł w kwiaty ciała

Bezwonne, martwe.... lecz com ja wycisnął
Pod krwią... tém zawsze zwyciężył, gdy błysnął!...  
    [rapsod I, pieśń III, w. 313–320]

Splot sadyzmu z masochizmem w mistycznych dziełach Słowackiego przeczy 
głównej tezie Deleuze’a o niezależnym charakterze każdego z tych zjawisk. Mo-
żemy zaryzykować stwierdzenie, iż istnieje szczególna, przypadkowa okoliczność, 
w której okrutny sadysta doświadcza przyjemności, katując ofiarę dlatego, że tak 
jak Król-Duch jest masochistą. W wyobrażeniu sadyzmu w Królu-Duchu kluczo-
wą rolę odgrywa zemsta, skonkretyzowana w przeklętym losie Popiela. Los ten 
został niejako zakontraktowany przed jego urodzeniem. Jego matką jest straszliwa 
matka, strażniczka wyobraźni narodu polskiego – Roza Weneda. Wyobrażenie owej 
matki z synem mścicielem i jednocześnie zbawicielem ewokuje inny obraz Matki 
z Synem. Nałożenie na siebie tych dwóch obrazów pozwala przywołać opisaną 
przez Nishiego rozkosz „egzekucji Chrystusa przez Matkę Boską” współtworzącą 
idealny świat wyobrażeń i narodowych i religijnych 21. 

Zastosowanie teorii Deleuze’a do interpretacji dramatu pozwala odkryć nie 
znane dotąd oblicze fantazmatu „niewinnej ofiary” i dzięki temu ocenić jego rolę 
w quasi-mitycznych dziełach Słowackiego. 

Główna bohaterka Lilli Wenedy z powodu „niemocy ojca”, niezdolnego do 
przyjęcia władzy mężczyzn, bierze na siebie kluczową misję „przygotowania” 
przyszłych narodzin „syna”, nowego potężnego mściciela cierpiącego narodu. Jej 
inicjatywa zawarcia rozejmu z królową Lechitów zaburza typowy schemat kon-
traktu masochistycznego, w którym to mężczyzna podejmuje niebezpieczny dla 
siebie dialog z Dominą. Jego pragnienie bycia słabym, a także pragnienie śmierci 
są elementami gry, ale mają źródło w poczuciu wielkiej mocy, umożliwiającej 
zachowanie kontroli nad całym scenariuszem spektaklu. Potencjalny masochista, 
król Wenedów, od początku jest niezdolny do tej gry, dlatego tę rolę bierze na 
siebie jego córka. Na przykładzie działań królewny Wenedów widzimy, jak w dra-
macie uruchamia się pochodzący ze sfery podświadomości Słowackiego mechanizm 
masochistyczny, który mocą „zasady matek” dąży do utrwalania narodowego 
ideału i do jego ostatecznej realizacji. 

Lilla Weneda, poświęcając życie, staje się – jako magiczna harfa – ideałem 

21 N i s h i, op. cit., s. 39.
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narodu; dzięki swojemu fetyszystycznemu charakterowi sprawia, że naród polski 
zdolny jest przetrwać wszystkie nieszczęścia. Bohaterka, umierając, zostawia po 
sobie „żywą” sferę „narodowej macicy”, która unieważniając prawa ojca, umożli-
wia cierpiącej Polsce jej ekspiację i przyszłe odrodzenie – odzyskanie suwerenno-
ści. Teologia narodowa powtórnych narodzin nie pozwala bowiem na bezowocną 
śmierć ofiary. Jej śmierć jest konieczna dla narodzin jej duchowych synów. Macicę 
trzeba rozumieć – w opozycji do waginy należącej do sfery kobiecej rozkoszy – jako 
miejsce zapłodnienia i narodzin wszystkich polskich bohaterów, czyli podlegające 
męskiej władzy. Z tej macicy Lilli, przejętej przez Rozę Wenedę, zapłodnioną 
popiołami wojowników, narodzi się m ę s k i  bohater, zdolny do zemsty.

W rapsodzie I Króla-Ducha pojawia się również figura niewinnej ofiary i ma 
ona decydujący wpływ na rozwój duchowy głównego bohatera. Popiel, narodzony 
z macicy Rozy Wenedy, owoc kontraktu masochistycznego, jest figurą wielkiego 
sadysty. Zarazem jego związki z masochizmem są bardziej złożone. Idealizuje on 
swoją ukochaną królewnę Wandę i w niej odnajduje własne ego. Jej samobójcza 
i jednocześnie ofiarnicza śmierć zmusza Króla-Ducha do wyrzeczenia się siebie. 
Utratę miłości przeżywa Popiel jako własne cierpienie i mękę swojego ludu. 
Cierpienia narodu, których jest sprawcą, a u t o m a t y c z n i e  przekształcają się 
w ból przez niego doświadczany. Bohater narodowy – okrutny sadysta – ostatecz-
nie neguje własne ego i utożsamia się z cierpiącym ludem. Jako wielki masochista 
Król-Duch poprzez doznanie bólu swojego narodu kreuje dzieło przyszłej Polski. 
Spektakl ocalenia narodu polskiego w tych dwóch utworach Juliusza Słowackiego 
ma charakter masochistyczno-sadystyczny. Kontrakt dziewiczej ofiary z dominu-
jącą kobietą prowadzi do narodzin bohatera narodowego. Okrutne dzieło Popiela 
dokonuje się pod znakiem kolejnej niewinnej ofiary, bez której niemożliwy byłby 
byt narodowy Polaków. 

A b s t r a c t
YASUKO SHIBATA 
(Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

THE PHANTASM OF THE “INNOCENT VICTIM”  
IN JULIUSZ SŁOWACKI’S “LILLA WENEDA” 

IN THE LIGHT OF DELEUZE’S CONCEPT

The article examines the role of the self-sacrificing heroine in Juliusz Słowacki’s Lilla Weneda 
through the concept of “contractual masochism” proposed by Gilles Deleuze.

The French philosopher suggests that a masochist voluntarily enters into a contract with an of-
fender in the hope of realizing a fantastic ideal until it falls into eternal suspension. The suffering and 
demise of the angelic Wenedes, brought about by the aggressive Lechites and representing the poet’s 
vision of the post-Uprising Polish nation, will be reread in the light of this masochistic mechanism. 
Noticeably, the innocent heroine Lilla, who in the place of King Derwid initiates the contract  
with Queen Gwinona and sacrifices herself to death, plays a crucial role of “preparing” the rise of the 
national avenger who constructs the ideal Polish nation only in the future. 

An analysis of Rhapsody I from King-Spirit through the concept of sadism allows for a further 
understanding of Słowacki’s phantasm. While seeing sadism as a symptom separate from masochism, 
Deleuze regards a masochist’s transformation into a sadist as a contingent phenomenon. The epic of 
the mystically inclined Słowacki justifies such observation. King-Spirit that inherits the national 
ideal of Lilla Weneda mobilizes the sadistic principle of cruel disorder. Desiring a free Poland, the 
poet formed the vision of the heroic sadist who perpetually creates a new world.
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W zbiorowej wyobraźni autor Kordiana wygląda jak na znanym stalorycie 
Jamesa Hopwooda, który w tej formie utrwalił w 1849 roku rysunek lub może 
akwarelę Józefa Szymona Kurowskiego z 1839 roku. Ten wizerunek przewyższył 
swoją popularnością podobiznę Słowackiego na medalionie Władysława Olesz-
czyńskiego. Sam bohater wizerunku dzielił się jednak z matką w korespondencji 
wątpliwościami co do jego wierności. Pisał, iż nie jest to portret, jakiego by ocze-
kiwał, „albowiem coś ma na wyrazie srogiego i oczu [...] wyraz niedobrze w nim 
oddany” 1.

Te wątpliwości podtrzymuje również opinia jednego z najlepiej znających 
Słowackiego ludzi – Zygmunta Szczęsnego Felińskiego:

Rysy tego portretu są dość podobne, ale wyraz źle uchwycony i cała postawa niezgodna 
z prawdą. Wieszcz wygląda tu jak silnie zbudowany, słusznego wzrostu mężczyzna, z małą 
stosunkowo głową na szerokich ramionach, gdy rzeczywiście inaczej było 2.

Samemu zainteresowanemu podobał się zupełnie inny konterfekt, nie zdobył 
on jednak uznania ani u współczesnych mu, ani u potomności. Ale i tu napotkamy 
sprzeczne reakcje. Płótno malowane w Dreźnie, w lipcu 1831, przez Tytusa Bycz-
kowskiego, zostało zamówione dla matki:

Kochana mamo, kazałem dla Ciebie zrobić mój portret, już jest prawie skończony, w bar-
dzo ładnym guście – przed wyjazdem z Drezna przyszlę go Mamie [...]. Jak mi miło będzie, 
jeżeli kochanej Mamie zrobi jaką przyjemność 3.

Opinia Słowackiego, być może pod wpływem krytyki jego wuja, malarza 
Teofila Januszewskiego, uległa jednak zmianie, gdyż w odpowiedzi na list matki 
poeta orzekł: „teraz nie mam ani ciężkiego odetchnienia, ani obłąkanych oczu”, 
niemniej pisał o „źle zrobionym, ale podobnym bardzo portrecie” 4.

Rysy twarzy portretowanego nie przypominają prawie w niczym stalorytu 
Hopwooda. Wspólne są tylko bujne, ciemne włosy i słynny kołnierzyk. Znamien-

1 Cyt. za: H. W i d a c k a, O ikonografii Słowackiego – poety spod znaku Panny w 150 rocz-
nicę śmierci. Na stronie internetowej: www.sztuka.pl (1/2000).

2 Cyt. jw.
3 Cyt. za: D. K u d e l s k a, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997, s. 63.
4 Cyt. jw. 

I-2.indd   23 2012-09-03   13:16:02



24 EWA SZCZEPKOWSKA

ne, że sam poeta bardziej skłania się ku temu „realistycznemu” wizerunkowi niż 
ku całkowicie „romantycznemu” w konwencjonalnym sensie dziełu Hopwooda. 
Jak słusznie zauważa Dorota Kudelska, autorka książki Juliusz Słowacki i sztuki 
plastyczne, portret Byczkowskiego najbardziej przypomina późniejszy, niestety 
zaginiony rysunek z 1836 roku, przypuszczalnie wykonany przez Jana Seweryna 
Kaniewskiego, wyobrażający poetę w „greckiej” czapeczce, co dodatkowo uwia-
rygodniałoby ten właśnie wizerunek, odrzucony przez otoczenie Słowackiego 
i następne pokolenia 5.

Wydaje się, że jeszcze jeden z obrazów przedstawiających twórcę Kordiana 
jest ważny, choć znów nie zachowany – portret autorstwa Wojciecha Stattlera 
z sierpnia 1843, określony przez Jana Zielińskiego jako „gorejący”. Zarówno 
sformułowania z listów Słowackiego do Stattlera, do matki, jak i słowa samego 
malarza „wskazują, że Stattler namalował twarz płomienną, gorejącą, a zarazem 
bolesną” – pisze monografista, dodając:

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że tenże Stattler w jednej z kaplic katedry wawelskiej rysami 
Mickiewicza obdarzył św. Jana Chrzciciela, narzuca się domniemanie, że S[łowacki] wyglądał 
na jego portrecie jak Chrystus. Kto wie, może do dziś w jakimś krakowskim mieszkaniu wisi 
ten portret w roli „świętego obrazu”, z palącą się przed nim, zamiast rzymskiej lampki – elek-
tryczną żaróweczką 6.

Zieliński przytacza również za Stattlerem opis wyglądu Słowackiego z okresu, 
kiedy powstawał obraz:

Szczupłej postaci i nadwątlonego zdrowia [...]. Oko zresztą żywe i młode, a w nim spoj-
rzenie przenikliwe, więcej do orła w locie, do wichru, burzy czyniło podobnym. Czoło wysokie, 
we włosy blond ozdobne, i wąsik mały spajały go z żyjącym światem, a broda tylko nieco 
naprzód wysunięta, dumą i śmiałością groziła 7.

W opisie zdziwienie budzi „czoło wysokie, we włosy blond ozdobne”, bo 
narusza jeden z podstawowych parametrów wyglądu Słowackiego – wizerunek 
bruneta z kręconymi czarnymi włosami, spopularyzowany przez wizję plastyczną 
Kurowskiego–Hopwooda.

Czy to tylko pomyłka malarza?
Niekoniecznie, można bowiem powołać się na relację Jana Lechonia, który 

uczestniczył w ekshumacji ciała poety na cmentarzu Montmartre w 1927 roku, 
wiernie powtórzonej w Rymkiewiczowskiej encyklopedii: „Włosy wokół czaszki 
(jak i te leżące obok) były ciemne, ale nie całkiem ciemne – szatynowe” 8.

A zatem – nie brunet, lecz szatyn.
W efekcie dekonstrukcji ikonografii autora Beniowskiego liczba elementów 

stałych, powtarzających się ulega znacznej redukcji – pozostaje zaledwie „kołnie-
rzyk” Słowackiego i wysokie czoło. Ale i tutaj znajdziemy poszlaki kwestionujące 
ten, wydawałoby się, absolutnie niepodważalny rys wizerunku. W jednym z haseł 
encyklopedii o Słowackim Rymkiewicz opisał interesujący szczegół związany 
z ekshumacją czaszki poety:

5 Ibidem.
6 J. Z i e l i ń s k i, SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego. Warszawa 2000, s. 238.
7 Ibidem.
8 J. M. R y m k i e w i c z, Czaszka Słowackiego. Hasło w: Słowacki. Encyklopedia. Warszawa 

2004, s. 75.
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Gdy czaszkę wydobyto z grobu, zajął się nią specjalista, prawdopodobnie jakiś antropolog 
– był to Francuz, profesor występujący pod nazwiskiem Papilant. Ów Papilant [...] oczyścił 
czaszkę z włosów, a następnie przeprowadził pomiary. [...] Pomiar taki pozwolił podobno 
stwierdzić, że czaszka Słowackiego była „większa od normalnej” 9.

Jeden z pewników wyglądu poety zyskiwałby w ten sposób wiarygodność, nie 
jest wszakże wcale oczywiste, że taki był prawdziwy wynik pomiarów. Albowiem, 
jak opowiada dalej Rymkiewicz: 

Jan Lechoń, który rozmawiał z Papilantem, napisał [...] po latach (w roku 1955) w swoim 
Dzienniku, że zdaniem francuskiego profesora czaszka Słowackiego przypominała czaszkę 
kobiety. [...] „[...] powiedział [on], że gdyby nie miał dokumentów, że to czaszka Słowackiego, 
byłby pewny, że to czaszka kobiety” 10.

Czaszka kobiety jest z reguły lżejsza i mniejsza od męskiej, trudno więc sądzić, 
aby francuski antropolog utrzymywał, iż czaszka Słowackiego była „większa od 
normalnej”, a jednocześnie – że miał czaszkę kobiety.

Zdaniem Rymkiewicza, tajemnica czaszki Słowackiego pozostaje do dzisiaj 
niewyjaśniona.

Wielokrotnie analizowana ikonografia Słowackiego stanowi tylko punkt wyj-
ścia do rozważań nad innymi portretami poety. Wydaje się jednak, że właśnie losy 
plastycznego wizerunku autora Króla-Ducha są dobrą parabolą i rodzajem meta-
forycznego skrótu jego literackich portretów. Nieuchwytność i proteuszowość, 
swoista „migotliwość” tej postaci sprawia, iż na końcu wszystkich „detektywi-
stycznych” procedur pozostaje w ręku badacza ledwie „pukiel włosów i kołnierzyk”, 
a wyobraźnia zbiorowa karmi się wizerunkiem, którego „rysy [...] są podobne, ale 
wyraz źle uchwycony i cała postawa niezgodna z prawdą”. Może zatem najbliższy 
prawdy, zarazem zaś w pełni świadomy piętrzących się przed biografistą Słowac-
kiego trudności, był Julian Wołoszynowski – autor pierwszej w Polsce vie roman-
cée o poecie 11 – który zarówno jego życie, jak i wizerunek tak odrealnił, że w isto-
cie zdematerializował, co naraziło książkę na niesłuszne zarzuty wykreowania 
„żywota urojonego i poronionego”, choć ta właśnie wizja zjawiskowego Słowac-
kiego metaforyzuje już w punkcie wyjścia problemy z jego literackim obrazem.

Przejdźmy zatem do prezentacji wizerunku Juliusza Słowackiego w biogra-
ficznej beletrystyce okresu 1945–1981, a może przede wszystkim do ideologicznych 
„użyć” tego wizerunku, jak również efektów owych opisów, jakkolwiek sens ta-
kiego przedsięwzięcia budzić winien spore wątpliwości, gdyż w większości wy-
padków są to teksty o wartości głównie historycznej. Trudno jednak z góry wyro-
kować o wynikach tego „remanentu” peryferii polskiej literatury, nie wyklucza on 
bowiem możliwości rewitalizacji zarówno zapomnianych utworów, jak i zmargi-
nalizowanych autorów. 

Prezentowane teksty są w istocie raczej dokumentem okresu, w którym po-
wstały, niż dziełami o uniwersalnej wartości. Nie oznacza to jednak oskarżenia 
o myślowe ubóstwo epoki, bo problem wydaje się bardziej złożony. Trudno do 
końca rozstrzygnąć, czy odpowiedzialnością za taki stan rzeczy należy obciążyć 
epokę, a nie np. gatunek literacki bądź, co też jest możliwe, specyfikę opisywane-

9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 76.
11 J. Wo ł o s z y n o w s k i, Słowacki. Powieść. Wstęp S. Wa s y l e w s k i. Poznań [1929].
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go obiektu, którego „nieuchwytność” oddaje historia plastycznych reprezentacji 
„twarzy” Słowackiego. Niewykluczone również, że przyczyna tkwi w narodowych 
cechach polskiej biografistyki jako determinantach niskiej atrakcyjności literac-
kiego wizerunku poety czy też w pośledniej roli kopciuszka, którą biografistyka 
stale odgrywa. A z postacią autora Fantazego radziły sobie nie najlepiej także inne 
epoki.

Chociaż szersze ujęcie problemu wizerunków Słowackiego w literaturze 
wspomnianego okresu stanowi nie lada pokusę (poza kręgiem rozważań znajduje 
się niezwykle istotny i przełomowy w sposobie myślenia oraz pisania o roman-
tycznym twórcy esej Rymkiewicza, a także ciekawy, o prowokującej wymowie, 
dramat Mariana Pankowskiego Nasz Julo czerwony, antycypujący niektóre współ-
czesne wątki w refleksji nad Słowackim), to konieczna była jednak selekcja i wy-
odrębnienie tekstów względnie jednorodnych gatunkowo, zawierających się 
w formule, którą w polskim literaturoznawstwie Andrzej Makowiecki określił jako 
„powieść o artyście” 12. Encyklopedyczna wiedza na temat tego subgatunku po-
twierdza, że w literaturoznawstwie zachodnim występują bardziej adekwatne 
terminy: niemiecki „Künstlerroman”, angielski „novel concerning an artist”, 
„portrait of the artist novel” lub „artist novel”. Warto wziąć pod uwagę określenie 
„portrait of the artist novel”, które uzasadnia również, dlaczego wśród egzempli-
fikacji pojawia się Portret Słowackiego Pawła Hertza, gatunkowo złożony i trudny 
do zaklasyfikowania jako powieść. Takiej propozycji, wymijającej klasyczną ty-
pologię literackiej biografistyki skonstruowaną przez Marię Jasińską, można po-
stawić zarzut nadmiernej ogólności, dlatego spróbuję skojarzyć to ujęcie z dokład-
niejszą analizą genologicznego kształtu przywoływanych utworów, niemniej 
jednak to właśnie „portret” stanowi definicyjny trzon.

Sam termin jest elastyczny i pojemny, obejmuje przynajmniej trzy typy nar-
racji: portret fikcyjnego twórcy (np. Portret Doriana Graya Oskara Wilde’a), 
portret syntetyzujący, który odnosi się do biografii jednej lub kilku realnie istnie-
jących postaci, ale modyfikuje ich życiorys wedle intencji autora (Jan Krzysztof 
Romain Rollanda czy arcydzieło gatunku, Doktor Faustus Thomasa Manna) 
i wreszcie literacki portret autentycznego twórcy przywołujący konkretną biogra-
fię – tu można wymienić liczne przykłady vie romancée. Wszystkie narracje 
o Słowackim należą do tej trzeciej odmiany. Zarysowany na początku wątek 
ikonograficzny pozwoli dodatkowo zróżnicować te opowieści i poza wyzierającym 
z nich kontekstem historycznym wydobyć ludyczny aspekt gry z wizerunkiem 
Słowackiego.

Impresja
Od wspominanej już pierwszej w Polsce vie romancée Wołoszynowskiego, 

której bohaterem był Słowacki, rozpoczyna się historia tego subgatunku. Opubli-
kowana w 1929 roku książka nie tylko wprowadzała do literatury okresu między-
wojennego szeroko znaną na zachodzie Europy modę literacką, ale stanowiła też 
przejaw poszukiwania własnej oryginalnej formuły pisarstwa na pograniczu poezji 
i prozy, wyłamującego się z naśladownictwa wzorców stworzonych przez Lyttona 

12 A. M a k o w i e c k i, Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971.
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Stracheya, André Maurois, Irvinga Stone’a czy Lionela Feuchtwangera. Z euro-
pejskich modeli powieści o artyście stosunkowo najbliższa Wołoszynowskiemu 
mogłaby być biograficzna proza Stefana Zweiga. Wołoszynowski, kształtując swą 
powieść w relacji z innymi tworzywami: muzycznym, plastycznym, kontynuował 
ujętą w subiektywizująco-impresjonistyczny ciąg epizodów z życia poety jego 
wizję z poprzedniej epoki – mistrza nastroju, zwolennika jedności sztuk i estety-
zacji rzeczywistości, ukazywał Słowackiego wystylizowanego i upozowanego na 
bohatera utworów romantycznych. Poetyckość i ekspansywna literackość uznana 
za mankament tej prozy, przeświecającej, jak zauważyli krytycy, „przebłyskami 
własnych światów duchowych”, jest w istocie jej zaletą, opatruje bowiem literac-
ki wizerunek Słowackiego indywidualizującą sygnaturą poety. Trafnie ów portret 
romantycznego artysty sumował Makowiecki:

Wołoszynowski rozdźwięczył tylko jedną strunę, strunę Godziny myśli, W Szwajcarii, 
Anhellego. [...] W powieści jego na tle pejzaży, które wyczarować mógł tylko prawdziwy poeta, 
[...] z daleka przesuwa się niby zjawa „jak sen jaki złoty” blady cień Słowackiego. Czy zbliży-
liśmy się do niego? Pewnym jest, żeśmy się nie oddalili 13.

Pokoleniowy rezonans w okresie międzywojennym zyskała Kleinerowska 
monografia – rodzaj narodowej hagiografii, i te właśnie dwa tak różne „żywoty” 
Słowackiego stały się dla kolejnych czytelników biografii poety negatywnym 
punktem odniesienia.

Portret „klasycyzujący”
Następny „rozdział” w narracjach biograficznych o Słowackim napełnia się 

bardzo konkretną treścią za sprawą książek kuźniczan: Pawła Hertza i Mieczysła-
wa Jastruna 14, tworzących jedną z najbardziej popularnych w realizmie socjali-
stycznym odmian narracji historycznej z wybitną jednostką lokowaną na szerokim 
kulturowo-społecznym tle. Popularność opowieści biograficznych Stanisława 
Czernika o Janickim, Jerzego Broszkiewicza o Chopinie, Jastruna o Kochanowskim 
czy Mickiewiczu można tłumaczyć kontynuacją przedwojennej mody na zbeletry-
zowaną biografię, ale przede wszystkim łatwością kreowania wzorców i funkcji 
dydaktycznych oraz atrakcyjnością przekazu znacznie większą niż w wypadku 
biografii naukowej. Nie sposób pominąć też roli tej wypowiedzi w ówczesnym 
literaturoznawstwie: po pierwsze, stanowiła ona ekwiwalent życiorysów naukowo 
opracowywanych w myśl zasad marksistowskich, po drugie – uzupełniała badania 
historycznoliterackie. Prym wiodła tu biografistyka literacka poświęcona Mickie-
wiczowi jako autorowi o „większym zmyśle historycznym”, ale nie zapomniano 
także o Słowackim 15. 

Obie książki pomimo chronologicznej bliskości publikacji – Hertza: 1949, 
Jastruna: 1951 – dzieli data Zjazdu Szczecińskiego. Trudno jednak ten fakt mito-
logizować, gdyż obie pozycje były w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych kilka-

13 Cyt. za: K. M e l o c h, Portret urojony czy rzeczywisty. „Nowe Książki” 1958, nr 15.
14 P. H e r t z, Portret Słowackiego. Warszawa 1949. – M. J a s t r u n, Spotkanie z Salomeą. 

Warszawa 1951.
15 Zob. M. Z a w o d n i a k, Jak beletrystyka torowała drogę marksistowskiej nauce. W zb.: 

Socrealizm: fabuły, komunikaty, ikony. Red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006.
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krotnie wznawiane, a kolejne wydania Portretu Słowackiego nie przynoszą żadnych 
redakcyjnych zmian. W dyskusji wokół książki Hertza, jedynego opublikowanego 
w jubileuszowym roku syntetyzującego ujęcia życiorysu Słowackiego, szermowa-
no różnymi określeniami gatunkowymi: „powieść”, „omówienie monograficzne”, 
„opowieść”, „portret biograficzny”, ale kwestię terminologii stosowanej do tego 
typu prac w tamtej epoce cechuje duża dowolność 16. Zarówno powściągliwy styl 
książki Hertza, jak i przywołana tradycja gatunku stanowiły w jakiejś mierze po-
chodną związków pisarza z racjonalistycznym programem Kuźnicy, o podłożu 
pozytywistyczno-oświeceniowym, i formę kontynuacji działalności krytycznoli-
terackiej na łamach periodyku, w którym szkice o Stendhalu, Chamforcie czy 
Prouście inspirowane były tradycją Le Bruyere’a i Sainte-Beauve’a. Charaktery-
styczne dla kuźniczan dążenie do reinterpretacji romantyzmu i rewizji biografii 
romantycznych prowadziło do „przepisania” życiorysu z obowiązkowym dla tego 
okresu „obrazem dziejów” i epoki. W rezultacie powstała książka hybrydalna, 
popękana wewnętrznie i problematyczna w gatunkowej kwalifikacji sygnalizowa-
nej w tytule. Podstawową bowiem zasadą portretu jest nić sympatii łącząca autora 
i bohatera. Zdaniem Andrzeja Stanisława Kowalczyka: 

Portret cechuje paralelizm dwóch przedstawień: portretowanego i portrecisty. W efekcie 
powstaje tekst o przyjaźni, fascynacji, przywiązaniu łączącym te dwie postaci. W portrecie 
bowiem, podobnie jak w eseju, obowiązuje zasada sympatii. Portret kogoś, kogo portrecista nie 
akceptuje lub nie rozumie, staje się karykaturą, pamfletem 17.

W książce Hertza ta nić sympatii wije się dość kapryśnie, ujawniając niekie- 
dy ironiczną postawę narratora i rodzaj nadmiernie zdystansowanego oglądu  
opisywanego obiektu. Z kolei niekonsekwencje Hertzowskiej opowieści o Sło- 
wackim w sferze ideologicznej wywołały zarzuty stanowczo niewystarczającego 
wykazania postępowości Słowackiego. Tytuł recenzji Jastruna: Ariel w podróży, 
dokładnie tłumaczył przyczynę – wydobyte przede wszystkim rysy dandysowskie-
go i bajronicznego poety, głęboko zanurzonego w „świat glansowanych rękawiczek” 
i „woskowanych parkietów”. Zdaniem recenzentów, Hertz zbyt dyskretnie ukazał 
linię rozwoju Słowackiego ku postawie rewolucyjnej, postawie kogoś, „kto wielbił 
postępowy ruch dziejów” i umiał „myśleć dialektycznie”, dał natomiast portret 
artysty nadmiernie ulegającego modom epoki. Jeśli przyjąć punkt widzenia ów-
czesnych recenzentów, nie dziwi zasadność tych zarzutów; zamiast oczekiwanej 
„nowej twarzy” Słowackiego – „pomocnika rewolucji nieuniknionej”, Hertz za-
proponował jakiś rodzaj kontynuacji portretu Kurowskiego–Hopwooda.

„Święty” rewolucjonista
Rekompensatą za ów niedostatek postępowości miała się stać powieść biogra-

ficzna Jastruna Spotkanie z Salomeą z 1951 roku. Jego zainteresowanie Słowackim 

16 Zob. m.in. M. J a s t r u n, Ariel w podróży. „Kuźnica” 1949, nr 37. Przedruk w: Wizerunki. 
Szkice literackie. Warszawa 1956. – H. M a r k i e w i c z, „Portret Słowackiego”. „Odrodzenie” 
1949, nr 36. – T. M i k u l s k i, rec.: P. H e r t z, Portret Słowackiego. „Zeszyty Wrocławskie” 1949, 
nr 3/4. Przedruk w: Miniatury krytyczne. Warszawa 1976.

17 A. S. K o w a l c z y k, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. 
Wrocław 1997, s. 230.
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poza ramami socrealizmu zaistniało w nieco późniejszej eseistyce pisarza, stano-
wiącej rodzaj rozważań na temat wyobraźni, urazów i kompleksów poety, w czym 
można by widzieć zarówno kontynuację tradycyjnych ujęć, jak i zapowiedź inspi-
racji psychoanalitycznej w badaniach nad romantycznym twórcą, reprezentowanej 
np. przez Laseczkę dandysa i płaszcz proroka Ewy Łubieniewskiej. Natomiast 
uderzającą cechą Spotkania z Salomeą, pomimo pozornie oczywistej formuły 
powieści biograficznej, jest swoista hybrydalność. Z jednej strony, Jastrun – pisarz 
o znacznej świadomości literackiej, podobnie jak Hertz, sięga do najlepszych 
wzorców biografistyki literackiej. Już pierwsze sceny odsyłają poprzez kameralny 
nastrój i tonację, która wynika w dużym stopniu z przyjętej konwencji „spotkania 
po latach”, do ironiczno-rewizjonistycznej powieści Thomasa Manna o Goethem, 
Lotta w Weimarze. Z drugiej strony – wymogi ideologiczne, jakie narzucił sobie 
autor, ograniczają możliwości tak obiecująco zarysowane w punkcie wyjścia.

Tytuł zapowiada wątek prywatny, a więc również występowanie elementów 
psychologii, jednak powieściowy życiorys Słowackiego podporządkowany został 
zasadzie socrealistycznego „Bildung”, fabularnemu schematowi obrazującemu 
„proces przechodzenia bohatera od niewiedzy i niedojrzałości do uświadomienia 
i ideologicznej dojrzałości” 18.

Spotkanie z Salomeą rozpoczyna praktykę stosowaną przez innych biografistów 
Słowackiego. Właściwie tylko Portret Słowackiego Hertza kreśli „bezpośredni” 
wizerunek autora Beniowskiego. Kolejne narracje biograficzne, podobnie jak 
książka Jastruna, są portretami „zapośredniczonymi”; Słowacki przegląda się 
w oczach „innych” niczym w lustrach. Tak więc w powieści Stefana Flukowskie-
go ujrzymy poetę tak, jak postrzegał go Norwid, a w powieści Jana Dobraczyń-
skiego pojawia się punkt widzenia Felińskiego. Jeśliby uwzględnić bardzo już 
osobliwy „portret” Słowackiego, jaki ewentualnie można zobaczyć w fantastyczno-
-historycznej wizji Teodora Parnickiego włączonej w Muzę dalekich podróży, 
książkę stanowiącą rodzaj historycznej political fiction, to „zapośredniczenie” 
tworzy już charakterystyczny dla tego autora system zwielokrotnionych luster. 
W dramacie Pankowskiego Nasz Julo czerwony oglądamy z kolei Słowackiego 
poprzez medialne narzędzia współczesnej kultury masowej.

A zatem Słowacki jest u Jastruna przez „innych” nie tylko oglądany, ale rów-
nież kształtowany, formowany i reedukowany; występuje w roli ucznia, człowieka 
zagubionego i zdezorientowanego, który „Przepych swej wyobraźni rzucał na 
pożarcie obłędowi mistycznemu” 19. Kontakt z bohaterami postępowymi: Zofią 
Mielęcką, Kajetanem Węgierskim, a zwłaszcza z pułkownikiem Krysztofowiczem, 
zostaje uwieńczony sukcesem i wolą poszerzenia kręgu agitatorów Gromady Gru-
dziąż z jej utopijno-komunistyczną ideologią.

Jastrun epizod Wiosny Ludów czyta poprzez współczesność, zarazem wpisu-
jąc w nią postawy bohaterów. Refleksje Słowackiego „na paryskim bruku” doty-
czące braku oddźwięku jego poezji i izolacji w burżuazyjnej stolicy korespondują 
z postawami pasywnych, wyalienowanych, malkontenckich inteligentów z socre-
alistycznej prozy. Pożądaną zatem biografią Słowackiego steruje „rewolucyjna 

18 W. T o m a s i k, Polska powieść tendencyjna 1949–1955. Wrocław 1988, s. 130.
19 J a s t r u n, Spotkanie z Salomeą, s. 69.
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romantyka”: poeta łamie pióro i decyduje się „rzucić ten czar malowany słowami 
dla pracy nad doskonaleniem świata już istniejącego” 20.

Jeśli Hertzowi w Portrecie Słowackiego bliska była romantyczna dandysowska 
wizja Hopwooda, to Jastrun zmierzał chyba ku zaginionemu Stattlerowskiemu 
„gorejącemu” wizerunkowi. „Gorejącemu”, oczywiście, płomieniem nadchodzącej 
rewolucji, ale i „gorejącemu” jako „święty obraz” – Chrystusa z bolesną twarzą. 
W Spotkaniu z Salomeą znajdziemy zresztą stosunkowo dużo opisów wyglądu 
Słowackiego – najciekawsze wydają się te, w których postrzegany jest on przez 
Salomeę; pojawia się wtedy w nich rys prywatny, intymny i właśnie ten „święty”, 
który miał wyróżniać portret Stattlera:

Jaką ten Julo ma twarz poważną, jak bardzo wychudzoną. [...] Nic z drapieżności mło-
dzieńczej, drapieżności, którą on swego czasu wyostrzał w sobie, hodował, aby być w stylu 
bohaterów romantycznych. Głębokie cienie pod oczami, które pozostały aksamitne, piękne, ale 
i doły wykopane w twarzy, doły, których nie było, gdy wtenczas nagle, nie oglądając się na nic, 
wyjechał 21.

Miniatura
Za swoistą reakcję na „postępowy” wizerunek Słowackiego można uznać wy-

daną w 1959 roku mikropowieść Płomień róży Stefana Flukowskiego, którego 
postawa twórcza z okresu międzywojennego wskazywała na zainteresowanie 
zwłaszcza późnymi dziełami Słowackiego, co ujawniało się w konstruowaniu ob-
razów poetyckich inspirowanych Królem-Duchem, przepracowanych jednak w opar-
ciu o założenia racjonalistycznej Awangardy krakowskiej. Jest to książka niedoce-
niona i niesłusznie zapomniana. W tym „magicznym zwierciadle poetów” aktywność 
wyobraźni autora Czarnych kwiatów rozpoczyna pasmo wspomnień-wizji z życia 
Słowackiego, stylizowanych rokokowo, gotycyzująco, baśniowo czy groteskowo, 
i przesuwających się w rytmie przyspieszonej projekcji filmowej. Wykreowana 
wspólnota poetów jako wypadkowa zestawienia trzech indywidualności poetyckich: 
Norwida, Słowackiego i autora Płomienia róży, stanowi świadectwo oddziaływa- 
nia wizyjnej poezji Słowackiego na inwencję współczesnego twórcy, a zarazem 
czyni romantycznego wieszcza patronem i prekursorem surrealistycznej poezji  
w XX wieku. Niewielka powieść Flukowskiego dąży do przełamania nie tylko 
dotychczasowych wizerunków Słowackiego, ale również konwencji w prozie bio-
graficznej; jednocześnie odpowiada formule literackiego portretu artysty, tym 
bardziej że tworzy jej nowy wariant: niewielki rozmiar, plastyczno-wizyjny kształt, 
specyficzny sposób obrazowania z charakterystyczną dlań zmiennością tonacji emo-
cjonalnej – od funeralnej po groteskową, przynosi efekt genologicznej miniatury.

Powieść Flukowskiego jest niewątpliwie próbą przerwania powtarzalności 
i monotonii schematów biograficznych, w jakie ujmowany był życiorys Słowac-
kiego. Próbą nie do końca konsekwentną, gdyż autor mimo wszystko podąża 
przetartym szlakiem, wybierając konwencjonalne elementy tego życiorysu. Po 
dandysie-inteligencie z litografii Hopwooda u Hertza, „świętym” stattlerowskim 
rewolucjoniście u Jastruna otrzymujemy dzięki lejtmotywowi w tej powieści – 

20 Ibidem, s. 164.
21 Ibidem, s. 90.
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ruchowi anielskich skrzydeł symbolizujących poetyckie natchnienie – jakiś rodzaj 
odpowiednika archetypu poety z medalionu Oleszczyńskiego, ale z figlarnym 
amorkiem Rustema w tle. A realizmem szczegółu Flukowski antycypuje znakomi-
te osiągnięcia Rymkiewiczowskiej mikrologii.

Płomień róży zapowiada zarazem próbę rewizji szeregu schematycznych wi-
zerunków, z jaką mamy do czynienia w kilku tekstach z lat sześćdziesiątych i po-
czątku siedemdziesiątych. Odbywa się ona metodą pośrednią, za pomocą konstru-
owania biografii alternatywnych, innych wariantów losów poety.

Portrety wirtualne
Kazimierz Wyka w znanym eseju Wyznania uduszonego z 1961 roku obok 

skorygowanych życiorysów Mickiewicza i Kraszewskiego proponuje także inny 
wariant biografii Słowackiego, mieszkańca Podhala, autora symbolistycznych 
wierszy i wzorowego filologa, z pasją porządkującego własną spuściznę, o czym 
informuje wirtualny list do Karola Szajnochy:

Porządek w piśmie dla potomnych przekazywanym jest niezbędny jak porządek w rubry-
kach u bankiera, ażeby wiedział, z czego ma się wypłacić, a gdzie nie sięgają kapitały jego 22.

Autor innego wizerunku, Jalu Kurek, tym razem nie klimatowi, ale torakochi-
rurgii przypisuje możność wydłużenia życia Słowackiego o 23 lata, mianuje go 
pierwszym wieszczem, przywódcą demokratycznego nurtu powstania styczniowe-
go, a nawet zaprasza go w fantastyczną podróż do Polski Ludowej jako wodza 
nowej awangardy, „płomiennego trybuna” i autora antymistycznego Króla-Ducha.

Wreszcie w najobszerniejszym z tych fantastycznych „portretów”, w Muzie 
dalekich podróży Parnickiego – alternatywnej historii powstania listopadowego, 
w którym zwyciężają Polacy (taki wariant polskiej historii rozważa w poezji także 
Słowacki) – Mickiewicz zostaje ministrem kultury i religii i wydaje zakaz włącze-
nia do szkolnych podręczników utworów Słowackiego, Krasiński wyjeżdża jako 
ambasador do Petersburga, a Słowacki musi opuścić kraj i udać się na emigrację 
do Meksyku. Znów mamy do czynienia, podobnie jak u Flukowskiego, ze wspól-
notą losów autora i jego bohatera. Meksyk to przecież miejsce emigracji również 
Parnickiego.

Te futurologiczne eksperymenty z biografią poety, bliższe formule „autopor-
tretu”, więcej mówią, oczywiście, o samych piszących niż o charakteryzowanym 
obiekcie i ta cecha łączy je z prezentowanymi tu wcześniej książkami o autorze 
Kordiana. Fantazja Jalu Kurka jest po prostu ekspresją jego sympatii dla rewolu-
cyjnego Słowackiego, alternatywna „profesorska” biografia poety skonstruowana 
przez Wykę służy celom historycznoliterackim – sugeruje pośrednie, romantyczne 
jeszcze ogniwo w rozwoju polskiego symbolizmu, jakkolwiek może też być echem 
przygotowywania projektów tatrzańskiego grobowca Słowackiego z początków 
XX wieku. Z kolei Parnicki umieszcza poetę w kilku kontekstach, zarówno wła-
snego życiorysu, jak i odwołań do innych swoich utworów, czyniąc zeń kogoś, kto 
podziela jego los i koncepcje historiozoficzne.

Jaka natomiast książka zamyka ów ciąg literackich wizerunków Słowackiego?

22 K. W y k a, Wyznania uduszonego. Kraków 1995, s. 205–206.
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Karykatura
Jan Dobraczyński ukończył powieść Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska  

29 lipca 1981 (w dzień Zatroskanej Marty – jak sam podkreśla). Dwudzielna 
struktura książki sytuuje Słowackiego w obliczu dwóch podstawowych wydarzeń 
historycznych – powstania listopadowego i Wiosny Ludów (powstania wielkopol-
skiego). Epizod 1848 roku jest rodzajem lustrzanego odbicia tego samego wyda-
rzenia ze Spotkania z Salomeą, tyle że rolę utopijno-komunistycznych edukatorów 
przejmuje tutaj Feliński, autor Beniowskiego zaś nawracany jest nie ku ideom re-
wolucyjnym, ale katolicko-narodowym, antycypującym ideologię narodowej de-
mokracji. Na tle tradycyjnej kanwy polskiego losu, usankcjonowanego przez ro-
mantyzm jako udział w powstaniach XIX-wiecznych, aż po ruch solidarnościowy, 
w który to wątek wpisana została rola patriotycznego poety, dzielącego z narodem 
bóle, zarysowuje się postawa ugody, współpracy i porozumienia z zaborcami oraz 
wierności Kościołowi katolickiemu.

Redukcja postaci Słowackiego (również w sensie dosłownym, fizycznym) 
postępuje w tej dziwnej powieści dalej niż u Jastruna, u którego poeta podejmuje 
jednak jakieś próby dialogu ze swoimi dyskutantami. Słowacki Dobraczyńskiego 
jest całkowicie bezradny i pasywny, odgrywa przede wszystkim rolę statysty wo-
bec dziejącej się historii, a głównym bohaterem utworu stopniowo staje się Zygmunt 
Szczęsny Feliński. W pierwszej części Dobraczyński wielokrotnie podkreśla fi-
zyczną słabość Słowackiego i jego „karlą sylwetkę”: 

Mały i drobny, był niesiony przez tłum niby korek przez morską falę. [...] Gdy znalazł się 
na podwórzu, chwycił go za ramię jakiś podoficer: 

– Umiesz, mały, nabijać? – zapytał. 
– Nie. 
– To chodź, pokażę ci. 

Próbował zasłonić się bagnetem, ale żołnierz chwycił karabin za lufę. Wysunąwszy nogę 
ze strzemienia kopnął Juliusza w pierś. Słowacki puścił karabin, zatoczył się, [...] osunął się na 
bruk. Żołnierz [...] zamierzał uderzyć leżącego kolbą. Oficer powstrzymał go: 

– Zostaw tego zdechlaka! Zachciało się takiemu wojować! 

– Nie, panie Słowacki – oświadczył oficer – nie weźmiemy cię. Jesteś za mały. Wyglądasz 
jak chłopiec 23. 

Niski wzrost i słabowitość Słowackiego są w efekcie głównym rysem tego 
literackiego portretu i nie znajdują w powieści żadnej rekompensaty, bo w jego 
geniusz poetycki każe Dobraczyński wierzyć raczej na słowo, w myśl konwencji 
i tradycji, nie potwierdza się on w literackiej materii utworu. Pewne novum stano-
wi wprawdzie, nie wykorzystany w dotychczasowych biografiach, obraz Słowac-
kiego jako poety-żołnierza, lecz jest to żołnierz – jak wynika z przytoczonych 
przykładów – „niewydarzony”, niespełniony. Realizuje się on dopiero w chwili  
śmierci, ale niezmiernie wysokim kosztem – swoistego samounicestwienia, za-
przeczenia i wyparcia się własnej twórczości. Umierający Słowacki zwraca się do 
Felińskiego, który próbuje skłonić go do położenia się do łóżka:

23 J. D o b r a c z y ń s k i, Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska. Warszawa 1983, s. 68, 80, 
105.
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– Nie – głos Słowackiego był tylko szeptem. – Nie... Chcę... widzisz... jak żołnierz... nie 
w łóżku...

Po czym Feliński mówi: 
Gdy byłeś z księdzem, przeglądałem twój poemat. Ileż niezwykłych myśli, Julku... Chcia-

łeś poprawiać... 
Słowacki zrobił lekceważący ruch dłonią. 
– Już nie... To tylko słowa... to nie to... 24

A zatem historia literackich portretów biograficznych Juliusza Słowackiego 
w latach 1945–1981 zatacza koło. To, co ją zamyka, jest rodzajem powrotu do 
początku, choć nie w formie prostego powtórzenia, lecz groteskowej paraboli 
sytuacji wyjściowej.

A b s t r a c t
EWA SZCZEPKOWSKA 
(University of Varmia and Masuria, Olsztyn)

JULIUSZ SŁOWACKI’S PORTRAITS IN POLISH 1945–1981 BIOGRAPHICAL PROSE

Starting point of the considerations on Juliusz Słowacki’s portraits in biographical prose is a set 
of the poet’s fine arts images. This concept, known in Western literary studies as “Künstlerroman” 
or “portrait of the artist novel,” offers a framework for the presentation of Słowacki’s images in 
1945–1981 biographical fiction. The first stage of narrations about Słowacki is made up by socialist 
realism books, namely “classicizing” picture by Paweł Hertz, and Mieczysław Jastrun’s Spotkanie 
z Salomeą (A Meeting with Salomea), the latter being an example of the romantic poet’s image over-
use. Next, Stefan Flukowski’s Płomień róży (Flame of a Rose) is an attempt at a revision of Słowacki’s 
traditional picture. By contrast, Jan Dobraczyński’s novel Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska 
(Prayer that cries and lightning that flashes) exemplifies an ideological use of Słowacki’s picture 
according to the principles of national democracy.

24 Ibidem, s. 207–208.
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„DZIENNIK” JAKO GOMBROWICZOWSKA MENIPPEA

O menippejskich aspektach twórczości Gombrowicza wspomina się od czasu 
do czasu, choć jest to raczej marginalny wątek w „gombrowiczologii”. Przede 
wszystkim Danuta Danek wpisała w ten literacki kontekst Operetkę, w której na-
stępuje „zmieszanie powagi i śmiechu oraz tego, co niskie, z tym, co wysokie”.

Forma operetkowa, jedna z najniższych form artystycznych we współczesnej hierarchii 
gatunków teatralnych, łączy się tu na sposób par excellence menippejski z problematyką osta-
tecznych pytań ludzkości.

– pisze Danek 1. Z kolei Michał Legierski analizując przedwojenne opowiadanie 
Gombrowicza Zbrodnia z premedytacją, zwrócił uwagę na typowe dla menippei 
„relatywizowanie prawdy”, „poddawanie próbie” światopoglądów i idei oraz uży-
wanie niskich gatunków literackich dla „wyrażania subtelnych problemów filozo-
ficzno-etycznych” 2. O ile jednak Operetka rzeczywiście ma charakter wybitnie 
menippejski, o tyle wspomniane opowiadanie nie wyróżnia się pod tym względem 
na tle pozostałych utworów Gombrowicza, gdyż poetyka menippejska zawsze jest 
w nich dostrzegalna w mniejszym lub większym stopniu. Jak pisze Danek: „Me-
nippejsko-karnawałowe właściwości kształtują całą twórczość Gombrowicza” 3. 
Dotyczy to również Dziennika 4. 

Łączenie tego ostatniego utworu, reprezentującego gatunek zdecydowanie 
bardziej „poważny”, z tradycją menippejską może się wydać ryzykowne. Warto 
się jednak na to ośmielić, zwłaszcza że Dziennik – jak wiadomo – jest bardzo 
nietypową realizacją swojego gatunku: ma charakter co najmniej w takim samym 
stopniu poważny, publicystyczny i dokumentalny, jak niepoważny, literacki i fik-
cjonalny. Doszukiwanie się związków Dziennika z menippeą można uznać za ry-
zykowne również ze względu na jego heterogeniczność i wielostylowość, a więc 
cechy, które utrudniają przypisanie go do jakiegokolwiek gatunku albo też prze-

1 D. D a n e k, Menippejskość „Dziadów” i „Operetki”. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. 38.
2 M. L e g i e r s k i, Modernizm Witolda Gombrowicza. Warszawa 1999, s. 244.
3 D. D a n e k, Poetyka snu w „Operetce”. W: Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. 

Warszawa 1997, s. 62.
4 Do Dziennika W. G o m b r o w i c z a  (Posł. W. K a r p i ń s k i. Kraków 1997) odsyłam 

skrótami: D-1 = t. 1 (1953–1956); D-2 = t. 2 (1957–1961); D-3 = t. 3 (1961–1969). Ponadto stosuję 
skrót B = M. B a c h t i n, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. M o d z e l e w s k a. Warsza-
wa 1970. Liczby po skrótach wskazują stronice.
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ciwnie – czynią to zadanie zbyt łatwym. Ale, po pierwsze, to właśnie heterogenicz-
ność i wielostylowość Dziennika zbliżają go do tradycji menippejskiej, po drugie 
zaś, taka archeologia gatunkowa pozwala niekiedy odkryć warstwy utworu dotych-
czas nie dostrzegane albo przynajmniej rzucić nowe światło na warstwy już znane 
i zasugerować nowy kontekst ich interpretacji. Skonfrontowanie Dziennika z za-
proponowaną przez Michaiła Bachtina analizą cech gatunkowych menippei, a na-
stępnie z twórczością Lukiana z Samosaty, najważniejszego autora satyr menip-
pejskich, pokaże, że związki Dziennika z tą tradycją literacką są dużo bliższe, niż 
mogłoby się wydawać. Znajdują tu rozwinięcie wszystkie cechy gatunkowe 
przypisywane menippei, przy czym niektóre pojawiają się w identycznej postaci, 
jaką miały w menippei klasycznej, inne natomiast uległy znacznym przekształce-
niom w wyniku ewolucji konwencji literackich i świadomości zachodniej w ciągu 
ostatnich 2000 lat. Nawet wtedy jednak pełnią one analogiczne funkcje bądź sta-
nowią rezultat podobnej tendencji stylistycznej, podobnej postawy autora.

Zacznijmy od tego, że do cech menippei należy „wyjątkowa swoboda fabu-
larnej i filozoficznej fikcji” (B 175), przy czym jest to fikcja, z jednej strony, 
przemieszana z elementami o charakterze niefikcjonalnym, a z drugiej – nieraz 
ocierająca się o krańcowo śmiałą fantastykę. Fabuły dialogów i utworów proza-
torskich Lukiana rzeczywiście są niezwykle pomysłowe i urozmaicone: bohatero-
wie spotykają mówiące ludzkim głosem zwierzęta, bohaterów mitologicznych lub 
postacie historyczne z innych epok, podróżują na księżyc, do Hadesu albo na Olimp, 
stają się niewidzialni itd. Takiego rozmachu trudno szukać u Gombrowicza, zwłasz-
cza w Dzienniku – ale do tej kwestii wrócę w dalszej części tekstu. Teraz chciała-
bym podkreślić, że w fikcji menippejskiej istotny jest nie tylko fabularny rozmach, 
lecz także historycznoliteracki kontekst, w jakim się ona pojawia. Bachtin pisze, 
że menippea wywodzi się w prostej linii z dialogu sokratycznego 5. Otóż dialog 
sokratyczny:

początkowo był gatunkiem niemal pamiętnikarskim: składał się ze wspomnień o rzeczywistych 
rozmowach, które prowadził Sokrates. [B 168]

Natomiast menippea:
wyzwala się z pamiętnikarsko-historycznych ograniczeń. [...] uwalnia się od podań i nie krę-
puje się żadnymi wymogami zewnętrznej wiarygodności życiowej. [B 168]

Tak zatem, w procesie ewoluowania jednego gatunku w drugi, dokumentarność 
i historyczność są stopniowo wypierane przez fikcję, a „śmiałość” tej fikcji polega 
nie tylko na jej wybujałej fantastyce, ale też na zintensyfikowaniu jej występowa-
nia w tradycji literackiej, w której przedtem pojawiała się znacznie mniej inten-
sywnie. Wprowadzenie elementów fantastyki przez manippeę oznacza zerwanie 
z obowiązującym wcześniej stylem dokumentalnym, narusza konwencje gatunko-
we i warunki „umowy” między autorem a czytelnikami. Dodajmy, że zabawa tymi 
konwencjami, przyjemność, jaką daje łamanie zasad i przekraczanie granic, skła-
dają się na wybitnie ludyczny charakter menippei. 

Stąd już bardzo blisko do Gombrowicza. „Śmiałość” fikcji w Dzienniku rów-
nież polega przede wszystkim na jej nieuprawnionej obecności w dziele z definicji 

5 I – jak pisze B a c h t i n  (B 173) – łączy tę tradycję z elementem „karnawałowym”.
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dokumentalnym, a ludyczność Dziennika również wiąże się z zabawą w zacieranie 
przejść między fikcjonalnym a autobiograficznym trybem narracji, z przekraczaniem 
wyznaczonych przez tradycję literacką granic – z czego przyjemność może czerpać 
zarówno autor, jak i czytelnik. Nie chodzi więc nawet o ewidentne „zmyślenia”. 
Owszem, zdarzają się one w Dzienniku od czasu do czasu 6, lecz wcale nie są na-
gminne i z pewnością do nich się nie sprowadza fikcjonalność Dziennika. Chodzi 
raczej o to, że całość dzieła ma złożony, fikcyjno-dokumentalny charakter. Utwór 
funkcjonuje równolegle w dwóch trybach: odsyła do konkretnej, dającej się histo-
rycznie potwierdzić rzeczywistości, ale jednocześnie nieustannie kwestionuje 
własną referencyjność 7. Co rusz pojawiają się w Dzienniku sygnały, by nie czytać 
go jako opowieści o tym „jak było”, lecz pozwolić ujawniać się znaczeniom po-
wstającym z napięć między elementami tekstu. Do takich sygnałów należą m.in. 
ewidentne zmyślenia, które sprawiają, że całość utworu nabiera znamion fikcji, 
niejako „zarażają” całą narrację, kwestionując jej wiarygodność również tam, gdzie 
mogłaby się wydawać bardziej poważna: eseistyczna, publicystyczna czy auto- 
biograficzna. Takimi sygnałami są też rozsiane po Dzienniku ostrzeżenia, np.:  
„w każdej chwili mogę skłamać i wystrychnąć na dudka” (D-2 147), a ponadto  
– wyraźna alegoryczność niektórych dziennikowych opowieści 8. Wskutek wymie-
nionych właściwości tekstu wszystko, co Gombrowicz zawiera w Dzienniku – gdy 
przytacza rozmowy z przyjaciółmi, cytuje fragmenty listów, referuje swoje lektu-
ry, spotkania, przemyślenia, relacjonuje, co zjadł na śniadanie lub co kupił do 
ubrania, opisuje swoje podróże albo dłuższe pobyty w różnych miejscach – ma 
charakter fikcjonalny, ale jednocześnie nie traci charakteru dokumentalnego. 

Poza tym nawet jeśli w fikcjach Dziennika nie dominuje „krańcowo śmiała 
fantastyka” (podobnie jak w opowiadaniach, powieściach czy dramatach Gombro-
wicza), to jednak nie są one całkowicie jej pozbawione. W Gombrowiczowskiej 
narracji często dochodzi do punktowych odchyleń od realistycznego trybu opisu 
– te minimalne przekroczenia granic prawdopodobieństwa wystarczają jednak, by 
nadać większym częściom tekstu fantastyczne piętno. Towarzyszy mu zazwyczaj 
efekt niesamowitości, w takim rozumieniu tego słowa, o jakim pisał Sigmund 
Freud: 

Z oddziaływaniem niesamowitym mamy do czynienia [...] gdy dochodzi do rozmycia 
granicy pomiędzy fantazją a rzeczywistością, gdy całkiem realnie przystępuje do nas coś, co 
dotąd uważaliśmy za fantastyczne [...] 9. 

6 Np. opowieść G o m b r o w i c z a  o tym, jak zdjął spodnie w restauracji (D-3 128) albo jak 
bywał u księcia Kajetana w Sztokholmie (D-1 80–82) czy wreszcie relacja z rozmowy z fikcyjnym 
Girreferèstem-Préstem, który „przyleciał z Paryża” i który w każdym akapicie nazywa się trochę 
inaczej: Giffelèr-Pretét, Gifflè-Prést etc., co zdecydowanie zmniejsza wiarygodność tej relacji (D-3 
52–54).

7 R. N y c z  (Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. 
„Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 22) pisał o sylleptycznym podmiocie Dziennika, czyli o „»ja«, które 
musi być rozumiane na dwa odmienne sposoby r ó w n o c z e ś n i e, a mianowicie jako prawdziwe 
i jako zmyślone, jako empiryczne i jako tekstowe, jako autentyczne i jako fikcyjno-powieściowe”.

8 Np. anegdoty o ratowaniu żuków na plaży (D-2 52–55), o zatrzymaniu burzy ruchem ręki 
(D-1 282) albo o wspinaniu się na szczyt wzgórza Calvario w Tandilu (D-2 91–93).

9 S. F r e u d, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. R e s z k e. Warszawa 1997, 
s. 255.
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Za przykład może tu posłużyć opowieść o zatrzymaniu szalejącej burzy przez 
podniesienie ręki (D-1 282), gdzie jedynym motywem nieprawdopodobnym jest 
powtórzenie „przypadkowej” zależności między owym ruchem a zjawiskiem at-
mosferycznym. Albo historia o ratowaniu żuków na piasku, która w niczym nie 
naruszałaby prawdopodobieństwa, gdyby nie zdecydowanie hiperboliczny obraz 
plaży usłanej po horyzont konającymi żukami (D-2 52–53). Nieraz ów element 
nieprawdopodobieństwa należy wyłącznie do sfery wyobraźni – np. w opowieści 
o ścieżce, która „tak jakby” ożyła pod stopami narratora (D-2 147–148), czytelnik 
zostaje wprost poinformowany, że ten eksces natury miał miejsce tylko w wyobraź-
ni narratora, ale owo „tak jakby” jest znacznie mniej sugestywne niż narzucająca 
się wizja żywej ścieżki wijącej się pod stopami bohatera jak cielsko smoka czy 
węża. Nieraz wreszcie zupełnie zwyczajny element rzeczywistości może być tak 
wyeksponowany, że jego zbyt intensywna obecność wywołuje wrażenie niesamo-
witości (np. motyw „ręki” powracający na kilkunastu stronicach tomu 2 Dziennika, 
„dowcip” i „liczba” – dwa motywy wciąż pojawiające się podczas opisanej w tym-
że tomie podróży do Piriapolis, czy motyw „płynięcia” w Diariuszu Rio Parana 
z tomu 1). Prawie zawsze jednak głównym źródłem fantastyczności jest nie warstwa 
fabularna, lecz styl opisu, a opowieść Gombrowicza najczęściej zatrzymuje się na 
granicy prawdopodobieństwa (lub tuż poza nią). Można więc powiedzieć, że 
dziennikowe fikcje ocierają się o fantastykę i szaleństwo, ale t y l k o  t r o c h ę; 
że popuszczanie cugli wyobraźni odbywa się w sposób ewidentnie kontrolowany. 
Jak gdyby ludyczna fantastyka menippei pojawiała się w Dzienniku w trochę osła-
bionej, jakby „poważniejszej” postaci.

Ale również w klasycznej menippei – jak pisze Bachtin – „śmiała fantastyka” 
i „przygodowość” są „umotywowane, usprawiedliwione i usankcjonowane przez 
cel czysto ideowy, filozoficzny” (B 176). Fantastyczne przygody bohaterów Lu-
kiana nie mają charakteru całkiem bezinteresownego, nie służą tylko zabawieniu 
czytelnika, lecz niosą ze sobą wyraźne „przesłanie”. Ich ludyczność zostaje zrów-
noważona silnym ładunkiem ideologicznym. Można to tłumaczyć przede wszyst-
kim okolicznością, że dialog menippejski jest satyrą, a w satyrze nawet najbardziej 
kunsztownym konstrukcjom fabularnym przyświeca cel: krytyka społeczeństwa 
i ludzkich przywar. Ale aspekt ideowy menippei wiąże się także z jej genealogią 
literacką. Dialog sokratyczny, z którego menippea się wywodzi, przedstawiał bo-
wiem – jak pisze Bachtin – filozoficzne rozmowy „ideologów” wspólnie poszuku-
jących drogi do prawdy. Menippea zaś, nawet jeśli intensyfikuje pierwiastek fik-
cjonalny i ludyczny, nie mniejszą wagę przykłada do aspektu ideologicznego. Jest 
to – według Bachtina – gatunek głęboko poruszający „»problemy ostateczne«. Tu 
poddaje się próbie ostateczne postawy filozoficzne” (B 177). Co więcej, są one 
nieustannie konfrontowane i porównywane ze sobą, gdyż menippeę „cechuje syn-
kreza, zestawienie nagich »ostatecznych postaw wobec świata«” (B 176). Właśnie 
pod względem stosunku do filozofii oraz do tzw. „spraw ostatecznych” Dziennik 
Gombrowicza okazuje się szczególnie bliski Lukianowskiej menippei.

Lukian na pierwszy rzut oka mógłby się wydać zawziętym wrogiem filozofii, 
kiedy z pasją – ale też z humorem – atakuje ją za dogmatyzm, obnaża absurdalność 
debat o rzeczach nieistotnych, wyśmiewa plenienie się szkół i mód filozoficznych 
oraz niezgodność teorii głoszonych przez filozofów z ich życiową praktyką. Ale 
chodzi mu również o krytykę filozofii jako takiej, w czystej i nieskażonej postaci 
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– za jej oderwanie od rzeczywistych problemów i bezsilność w szukaniu odpowie-
dzi na nurtujące ludzkość pytania. Dlatego w swoich utworach Lukian konfrontu-
je teorie filozoficzne z codziennością, sprawdza ich funkcjonowanie w praktyce 
i zderza je ze zwykłymi sytuacjami ludzkiej egzystencji. Równocześnie jednak – 
mimo tej krytyki – dialogi Lukiana zdradzają ogromną pasję autora dla filozofii, 
świadczą o jego rozległej erudycji i doskonałym oczytaniu w tej dziedzinie, jakby 
na przekór opisanym wcześniej szyderstwom i kpinom. Niekiedy, co prawda, za-
rzucano owej wiedzy powierzchowność i niepełność. Władysław Madyda we 
wstępie do polskiej edycji dzieł Lukiana stwierdza, że jest to „autor niegłęboki”, 
a jego zbliżenie z filozofią „nie mogło wydać poważniejszych owoców, gdyż autor 
był naturą powierzchowną” 10. Podobnie wypowiadał się o nim Zygmunt Leśno-
dorski:

jako moralista i satyryk [Lukian], śmiało krytykuje i wyśmiewa różne przejawy współczesnej 
sobie obyczajowości, rozsypując przy tym wiele myśli i poglądów o charakterze filozoficzno-
-moralnym. Za filozofa jednak nie można go uważać: ośmiesza on i wyszydza najrozmaitsze 
sekty i kierunki filozoficzne, jednak ściśle pozytywnego nie tworzy; krytykuje wszystko, wąt-
pi o wszystkim 11.

Po pierwsze jednak, taki krytyczny i eklektyczny zarazem stosunek do filozo-
fii wcale nie musi świadczyć o powierzchowności, lecz może być wynikiem świa-
domie przyjętej postawy ideologicznej. Co więcej zaś, Lukian bynajmniej nie 
uważał się za filozofa – jeśli już, to raczej stawiał się w roli „użytkownika” czy też 
„konsumenta” filozofii. Stąd właśnie wspomniany przez Bachtina synkretyzm 
ideowy, gdyż autor – właśnie jako konsument – przebiera wśród rozmaitych idei, 
ocenia je, porównuje ze sobą, z żadną jednak nie chce i nie musi się utożsamiać. 
Kilka Lukianowskich dialogów zawiera wręcz swego rodzaju „przegląd” współ-
czesnych pisarzowi doktryn i koncepcji.

Podobnie ma się rzecz z Gombrowiczem. W jego tekstach, a przede wszystkim 
w Dzienniku, można wyłonić dwa identyczne wątki krytyki filozofii jak u Lukiana: 
po pierwsze, podejrzliwość wobec mnożących się nadmiernie szkół filozoficznych, 
wobec najrozmaitszych „-izmów” w sztuce i w myśleniu, a po drugie, nieufność 
wobec filozofii jako takiej, za jej nieprzystawalność do codziennego ludzkiego 
doświadczenia. Jednocześnie u Gombrowicza – tak samo jak u Lukiana – daje 
o sobie znać, pomimo licznych szyderstw i kpin, jego wielka namiętność do filo-
zofii. Pisarz nieraz podkreśla swoją kompetencję w tej dziedzinie, a surowo potę-
pia innych polskich autorów za jej brak. Przez dziennikowe rozważania przewija-
ją się wciąż nazwiska Jeana-Paula Sartre’a, Georga Wilhelma Friedricha Hegla, 
Kartezjusza, Friedricha Nietzschego, Sørena Kierkegaarda czy Simone Weil. 
Dziennik, a także opowiadania, powieści i sztuki sceniczne Gombrowicza usiane 
są cytatami i kryptocytatami z literatury filozoficznej równie gęsto jak dialogi 
Lukiana. Ale Gombrowicz też nie uważał się za filozofa – nawet jeśli nieustannie 
do filozofii powracał, traktował ją tak samo instrumentalnie jak rzymski satyryk. 
Z jednej strony, angażował się w poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej zasad-
nicze pytania, a w swych wywodach wciąż nawiązywał do takich zagadnień, jak 

10 W. M a d y d a, wstęp w: L u k i a n, Dialogi. Przeł. M. K. B o g u c k i. Oprac. W. M a d y-
d a. T. 1. Wrocław 2006, s. XIV–XV.

11 Z. L e ś n o d o r s k i, Lucjan (z Samosaty) w Polsce. Kraków 1933, s. 4.
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zło, cierpienie, ból, przemijanie, życie i śmierć, ale – z drugiej – zagadnienia te 
niekiedy w specyficzny dla menippei sposób „trywializował”: filozoficzne pytania 
oraz hipotetyczne odpowiedzi na nie osadzał w bardzo konkretnych realiach, spro-
wadzał z wyżyn abstrakcji do parteru banalnej codzienności, rozważał na przykła-
dach wziętych z codziennego życia. Tak jak Lukian, wolał też sprawdzać ideę 
w działaniu, zamiast rozpatrywać problematy teoretyczne w oderwaniu od ich 
funkcjonowania praktycznego. Nieobcy był mu również, wspomniany przez Bach-
tina, synkretyzm ideowy – Dziennik to w pewnej mierze prywatny, autorski „prze-
gląd” istotnych szkół filozoficznych, systemów myślenia, wierzeń religijnych; 
stanowi on eklektyczne zestawienie „ostatecznych postaw wobec świata”. Stosunek 
pisarza do tych postaw jest równie zdystansowany i równie instrumentalny, jak 
Lukiana: chodzi o ich wypróbowanie, sprawdzanie, a nie o opowiedzenie się za 
którąś z nich. W odniesieniu do Gombrowicza często formułowane są opinie po-
dobne do tych na temat Lukiana, choć dzisiaj już raczej bez negatywnego wydźwię-
ku: tak więc Gombrowicz to „wróg teorii, ideologii, systemów” 12, który „Nie 
przestawał rozważać rozmaitych doktryn, ale nie chciał poddać się żadnej” 13.

Lukian i Gombrowicz nie tylko mieli podobny stosunek do filozofii – krytycz-
ny i namiętny zarazem, lecz także w podobny sposób wyrażali go w literaturze. 
Lukian jest np. autorem dialogu zatytułowanego w polskim przekładzie Licytacja 
żywotów filozoficznych. Opisuje w nim targ, na którym zamiast niewolników wy-
stawiono rozmaitych sławnych filozofów:

Zeus (do sług): [...] niech kupujący schodzą się do hali. Wystawimy na sprzedaż Zakony 
Filozoficzne wszelkiego rodzaju i rozmaitych kierunków 14.

 Wystawia się więc kolejno Pitagorasa, Diogenesa, Heraklita, Sokratesa, Chry-
zypa i Sceptyka, a kupujący grymaszą, dopytują się, co ci filozofowie mają do 
zaoferowania, ośmieszając ich przy tym i doprowadzając ich teorie do absurdu. 
Bardzo bliski temu dialogowi jest fragment Dziennika, w którym również pojawia 
się motyw wydawania modnych szkół filozoficznych na łaskę i niełaskę klienta:

Czytając mój dziennik, jakiego doznajecie wrażenia? Czyż nie takiego, że wieśniak 
z Sandomierskiego wszedł do fabryki roztrzęsionej, wibrującej i spaceruje po niej, jakby 
chodził po własnym ogrodzie? Oto piec rozżarzony, w którym fabrykują się egzystencjalizmy, 
tu Sartre z rozpalonego ołowiu przyrządza swoją wolność-odpowiedzialność. [...] Oto czeluść 
katolicyzmu. Tam dalej huta marksizmu, tu młot psychoanalizy, oto studnie artezyjskie Hegla 
i obrabiarki fenomenologiczne [...]. Ale ja przechadzam się wśród tych maszyn i wytworów 
z miną zamyśloną i zresztą bez większego zainteresowania [...]. I co pewien czas, próbując 
tego lub owego wyrobu [...], mówię: – Hm..., hm..., to jakieś dla mnie za twarde... Albo: – To 
na moją miarę zbyt obfite... [...] Oto wśród producentów zjawił się konsument! [D-1 145–146]

Z kolei w dialogu Ikaromenippos, albo podróż napowietrzna Lukian opowia-
da, jak Menippos, przytroczywszy skrzydła orła, wzleciał do siedziby bogów, by 
znaleźć odpowiedź na dręczące go pytania. Wcześniej szukał jej u filozofów, ale 
oni nie umieli mu jej wskazać, zamiast tego zrobili mu jeszcze większy mętlik 
w głowie. Później okazuje się, że i u bogów Menippos nie znajdzie odpowiedzi, 

12 J. M a r g a ń s k i, Gombrowicz – wieczny debiutant. Kraków 2001, s. 134.
13 J. B ł o ń s k i, „Dziennik”, czyli Gombrowicz dobrze utemperowany. W: Forma, śmiech 

i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków 2003, s. 146.
14 L u k i a n, Licytacja żywotów filozoficznych. W: Dialogi, t. 2, s. 123. 
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gdyż są oni równie mało wiarygodni jak filozofowie. Znamienna jest końcowa 
scena, w której Zeus przemawia do zgromadzonych bogów, opisując im zjawisko 
rozpleniania się szkół filozoficznych na ziemi: 

Otóż od niejakiego czasu rozwielmożył się na świecie pewien rodzaj ludzi, leniwy, kłó-
tliwy, nadęty, gniewliwy, żarłoczny, tumanowaty, gburowaty, bezecny [...]. Ci tedy ludzie, 
podzieliwszy się na szkoły i wymyśliwszy przeróżne labirynty słów, ponadawali sobie nazwy 
stoików, akademików, epikurejczyków, perypatetyków i inne jeszcze śmieszniejsze 15.

Gdy tylko Zeus kończy, jego słuchacze zaczynają wykrzykiwać: „Zabij gro-
mem! Spal! Zdruzgotaj! Do otchłani z nimi! Strąć do Tartaru jak gigantów!” 16 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że Lukianowi dość bliskie musiały być te słowa, 
nawet jeśli w tej fikcji włożył je w usta rozeźlonych bogów... Znowu narzuca się 
porównanie z utrzymanym w bardzo podobnym tonie fragmentem Dziennika, 
w którym Gombrowicz proponuje, by ostatecznie rozprawić się z tyranią profeso-
rów i naukowców:

Co ma zrobić człowiek – zwyczajny – gdy spotka człowieka uczonego? I gdy naukowiec 
osaczy go swoją wiedzą skoncentrowaną – besserwisser? Jakie zwykłemu człowiekowi pozo-
stają środki obrony? Nie wiedzieli. Objaśniłem ich tedy, że najstosowniejszym kontrargumen-
tem będzie uderzenie – pięścią lub nogą – w samą osobę specjalisty. [D-2 271]

Zachęty do wymierzania profesorom „kopniaków” i „kuksańców” przewijają 
się przez kolejne akapity i stopniowo zyskują na śmiałości i agresywności: „Wto-
rek: W brzuch! Albo w zęby! Środa: W mor... Czwartek: Trrrrrach! I jazda na ca-
łego!” (D-2 272–273). 

Gombrowicz i Lukian bardzo podobnie dawali wyraz swemu przekonaniu, że 
z perspektywy zwykłego człowieka systemy filozoficzne nie są aż tak istotne, 
jakby sobie tego życzyli ich twórcy. Kiedy zaś ci traktują je zbyt poważnie, jako 
coś koniecznego i ostatecznego, stają się śmieszni – i niepoważni. Jak napisał 
Gombrowicz: „Przerażeni widzimy, że to im poważniejsze, tym mniej poważne!” 
(D-1 292). Menippa zaś, nawet gdy porusza tak doniosłe kwestie, czyni to w bar-
dzo szczególny sposób. Bachtin zdecydowanie podkreśla, że celem nie jest tu 
„pozytywne zobrazowanie prawdy”, lecz „jej poszukiwanie, prowokowanie 
i zwłaszcza wypróbowanie” (B 176), gdyż menippea, tak samo jak dialog sokra-
tyczny, przeciwstawia się „oficjalnej metodzie homofonicznej”, „roszczącej pre-
tensje do posiadania gotowej prawdy” (B 169). Zamiast niej badacz proponuje 
prawdy rodzące się w rozmowie, dialektyczne; ukazuje starcie między ideami, 
czyni czytelnika świadkiem agonu ideologicznego. Forma dialogu, którą zazwyczaj 
przybiera klasyczna menippea, wydaje się szczególnie do tego predestynowana. 
Jeszcze w przypadku dialogów sokratycznych można by tu wysunąć zastrzeżenie, 
że są one tak ustawione, by wyeksponować „słuszną” ideę głoszoną przez Sokra-
tesa, a pogrążyć i ośmieszyć wszystkie inne, sprowadzając je do absurdu. Specy-
ficzny charakter takiej dialogiczności zabawnie określił Slavoj Žižek: 

jestem wprawdzie zwolennikiem dialogu, ale w wersji platońskiej – czyli jeden człowiek cały 
czas mówi, a drugi co dziesięć minut wtrąca: „Na Zeusa, słusznie prawisz, Sokratesie” 17. 

15 Ibidem, s. 133.
16 Ibidem, s. 135.
17 S. Ž i ž e k  wyraził się tak w rozmowie, która odbyła się w warszawskim Collegium Civitas 
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Ale już w dialogach menippejskich rzecz ma się trochę inaczej. Toczą się one 
między równoważnymi ideami, żadna z nich nie jest nadrzędna – nadrzędny cha-
rakter ma najwyżej dystans, z jakim wszystkie są potraktowane. To zderzanie 
i konfrontowanie ze sobą stanowisk umożliwia również wprowadzana do menippei 
fikcja, która raczej sugeruje znaczenia, niż formułuje je w gotowej, nieodwołalnej 
postaci i pozwala zachować w tekście margines wieloznaczności. 

Gombrowicz w Dzienniku bardzo często ucieka się do obu wspomnianych 
form. Fikcja, o której była już mowa, pozwala mu sprowadzać debaty filozoficzne 
do życiowego konkretu, przedstawiać je w formie anegdoty, co, po pierwsze, 
zwiększa ludyczność utworu, a po drugie, otwiera go na liczne, różnorodne i rów-
norzędne, interpretacje. Tak samo intensywnie występuje w tekście Dziennika 
dialog – stanowi on tam właściwie dominujący tryb wypowiedzi: od scenek-rozmów 
formalnie rozpisanych na role, przez obfite cytowanie korespondencji z czytelni-
kami i kolegami po piórze, po fragmenty prozy mocno zdialogizowanej wewnętrz-
nie. Co prawda, dialogi te – podobnie jak sokratejskie – sprawiają wrażenie, jakby 
tylko pozorowały wymianę myśli, a tak naprawdę apodyktycznie narzucały jedynie 
słuszny pogląd autora. To samo zastrzeżenie można by odnieść do dziennikowych 
fikcji, one bowiem, z jednej strony, dopuszczają wielość interpretacji i otwierają 
tekst na interwencje czytelnika, a z drugiej – często są wyraźnie podporządkowane 
nadrzędnej tezie, którą mają ilustrować. Co więcej, w Dzienniku dociekania filozo-
ficzne Gombrowicza tylko czasami są sfikcjonalizowane – równie często autor 
odrywa swój wywód od konkretu i filozofuje jak najbardziej poważnie. To wszyst-
ko jednak ani trochę nie umniejsza niewątpliwej tendencji pisarza do konfronto-
wania ze sobą koncepcji filozoficznych, do ich „poszukiwania, prowokowania 
i zwłaszcza wypróbowania”.

Dodajmy jeszcze, że „próbny” i nieostateczny status twierdzeń wypowiadanych 
w klasycznej menippei wynika również z jej powiązań z satyrą. Jakiekolwiek 
prezentowane w niej „prawdy” mogą mieć charakter tylko i wyłącznie negatywny, 
satyra bowiem zawsze polega raczej na podważaniu i ośmieszaniu istniejących 
przekonań, mitów, schematów działania i myślenia, niż na konstruowaniu nowych. 
Także w tym sensie więc menippea przeciwstawia się „oficjalnej homofonii”, 
która „rości pretensje do posiadania gotowej prawdy”. Dziennik zaś nie jest, co 
prawda, satyrą, ale przenika go ta sama tendencja do weryfikowania i falsyfikowa-
nia zastanych sposobów myślenia, przekładająca się na niezwykle prowokacyjny 
aspekt dzieła. Gombrowicz rzadziej mówi w Dzienniku: „J e s t  tak czy tak”, 
a częściej: „N i e  j e s t  tak, jak się wam wszystkim wydaje”. Zmuszanie czytel-
nika do nieustannej refleksji nad własnymi przyzwyczajeniami, wierzeniami 
i przekonaniami, kwestionowanie oczywistości, negowanie rozpowszechnionych 
poglądów na poezję, malarstwo, patriotyzm itd. – wszystko to również wpisuje się 
w omówioną przez Bachtina tendencję do prowokowania i wypróbowywania 
prawdy, zamiast jej „pozytywnego obrazowania”. Dziennik w wybitnie menippej-
ski sposób przedstawia „przygody prawdy”, ukazuje myśl w działaniu, zamiast 
eksponować oczywistą i niepodważalną prawdę na piedestale, w całym jej maje-
stacie.

26 III 2007, z inicjatywy dodatku do „Dziennika” – „Europy” (2007, nr 156, z 31 III). Debatę prowa- 
dził M. N o w i c k i, udział w niej wzięli, oprócz Ž i ž k a, A. B i e l i k - R o b s o n  i A. Wa l i c k i.
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Bachtin zaznacza też, że „ziemskie przygody prawdy” często:
rozgrywają się na gościńcach, w lunaparkach, w złodziejskich spelunkach, w karczmach, na 
rynku ulicznym, w więzieniach, w tajemnych miejscach kultowych orgii erotycznych. [B 177]

Nazywa tę cechę „naturalizmem spelunkowym”. Pisze też, że owa „spelunko-
wość” nierzadko przeradza się w ciemną symbolikę, zyskującą czasem wręcz 
wymiar „mistyczno-religijny”. Również aranżowane przez Gombrowicza w Dzien-
niku „przygody prawdy” rozgrywają się nieraz w rejonach niższych, kompromi-
tujących, zmarginalizowanych. Realizacjami konwencji „spelunkowej” są przede 
wszystkim opowieści o dzielnicy Buenos Aires, Retiro. Ale nie tylko – taki cha-
rakter ma też np. wyznanie Gombrowicza o tym, jak nabazgrał ołówkiem nieprzy-
zwoity napis w toalecie (D-1 236). Maria Janion skomentowała tę opowieść na-
stępująco:

w systemie kultury, przeciw któremu konfesja zostaje skierowana, wychodki stanowią rodzaj 
„podziemia”, rodzaj „kontrkultury”, a do zachowań najbardziej „niskich” należy wypisywanie 
nieprzyzwoitości w ustępie (coś na poziomie „zaczepiania sług chustkowych” z opowiadania 
Na kuchennych schodach) 18.

Niezaprzeczalny jest także symboliczny czy wręcz mistyczny charakter ciem-
nych miejsc na mapie świata przedstawionego w Dzienniku. Gombrowicz tak 
wspomina Retiro: 

Ileż to razy zdarzało mi się porzucać artystyczne lub towarzyskie zebrania, aby tam, na 
Retiro, na Leandro Alem, włóczyć się, popijać piwo i z najwyższym przejęciem łowić błyski 
bogini, sekret życia rozkwitającego, a zarazem poniżonego. [D-1 209]

Nie jest to więc może miejsce „kultowych orgii erotycznych”, jak sugerował 
Bachtin, ale z pewnością przenika je „ciemna” symbolika, odsyłająca do zakazanych 
sfer ludzkiej seksualności. Nieraz padają w Dzienniku takie zwroty jak: „ciemność 
Retiro” (D-1 209) czy „noc Retiro” (D-1 211). 

Co więcej, owo poszukiwanie „życia poniżonego” daje autorowi specyficzną 
perspektywę poznawczą, punkt oparcia w dążeniu do kwestionowania, a nawet 
kompromitowania poważnej, oficjalnej kultury. „Dość mi było na jeden moment 
związać się duchowo z Retiro, a język kultury zaczynał brzmieć w uszach fałszy-
wie i pusto” – czytamy w Dzienniku (D-1 227). Bo też „spelunkowość” tego 
utworu nie sprowadza się do podejrzanych i kompromitujących miejsc w geogra-
fii otaczającego nas świata – obejmuje również podejrzane i kompromitujące 
wymiary psychiki oraz kultury. Na ten aspekt twórczości Gombrowicza jako 
pierwszy zwrócił uwagę Bruno Schulz, dostrzegając w Ferdydurke „uboczne i od-
padkowe produkty procesów kulturalnych”, „świat kanałów i odpływów”, „ogrom-
ną kloakę kultury” 19. Pisała o niej również Janion, tak objaśniając Gombrowiczow-
ski „pociąg do niższości”: 

Chodzi tu o „zniżanie się” autora, bynajmniej jednak nie w sensie ziemiańskim czy pozy-
tywistycznym („schodzenia ku maluczkim” albo „w niziny społeczne”), lecz w sensie „zbru-
kania się”, rozkosznego stopienia się z niższością, które zawsze tak bardzo Gombrowicza po-

18 M. J a n i o n, „Ciemna” młodość Gombrowicza. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. 
Z. Ł a p i ń s k i. Kraków 1984, s. 495.

19 B. S c h u l z, „Ferdydurke”. W zb.: jw., s. 51.
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ciągało – od podejrzanych przedmieść Warszawy do równie podejrzanej dzielnicy Buenos Aires 
– Retiro 20.

W przedwojennej twórczości pisarza ten „pociąg do niższości” przyniósł całą 
plejadę postaci z marginesu „oficjalnego” życia (służące, parobcy, młodzieńcy, 
brzydule, niewinne dziewice i naiwne – nawet jeśli wyzwolone – pensjonarki). 
W Dzienniku zaś stał się również materiałem refleksji teoretycznej. Można powie-
dzieć, że Gombrowiczowski kult młodości rozdziela się na dwa równoległe wy-
miary. Z jednej strony, jest to głęboko poważna fascynacja jej demonicznym 
pięknem, z drugiej zaś – z ducha niepoważna fascynacja niedojrzałością, czyli tym, 
co jest w człowieku niewyrobione, nieokrzesane, co nieustannie zagraża mu de-
gradacją. Tak rozumiana niedojrzałość to już nie etap życia, który człowiek zosta-
wia za sobą w trudnej wędrówce do dojrzałości, lecz raczej stały i nieusuwalny 
składnik ludzkiej egzystencji, kompromitująca cząstka ludzkiego „ja”, sprawiają-
ca, że – jak pisał Gombrowicz – „kulturze naszej nie możemy wewnętrznie sprostać” 
i „w głębi jesteśmy wieczystymi chłystkami” (D-2 9–10). 

Do tych kompromitujących i niskich obszarów kultury, które Gombrowicz 
z upodobaniem penetruje w Dzienniku, należy zaliczyć też głupotę. Wątek ten 
pojawia się od czasu do czasu, osiągając kulminację w tomie 3, gdzie powraca jak 
refren mocne i prowokacyjne hasło: „Im mądrzej, tym głupiej”. Od razu więc 
widać, że chodzi tu o głupotę nie jako antytezę rozumu, lecz o głupotę, w którą 
rozum sam się przeradza, gdy bierze siebie zbyt poważnie i nie chce widzieć swo-
jej śmieszności. W Dzienniku znacznie częściej mowa o głupocie uczonych, pro-
fesorów, felietonistów, krytyków literackich niż o głupocie ludzi niewykształconych 
i niewyrobionych intelektualnie. Gombrowicz pisze:

Dzieje kultury wykazują, że głupota jest siostrą bliźniaczą rozumu, ona rośnie najbujniej 
nie na glebie dziewiczej ignorancji, lecz na gruncie uprawnym siódmym potem doktorów 
i profesorów. [D-1 291]

„Spelunkowość” menippei blisko się wiąże z inną cechą wymienioną przez 
Bachtina, a mianowicie ze skłonnością do „skandalów, ekscentrycznych zachowań, 
niestosownych wypowiedzi i przemów, czyli wszelkiego rodzaju zakłócania po-
wszechnie przyjętego trybu spraw ludzkich” (B 180).

W Dzienniku nietrudno się doszukać najróżniejszego rodzaju „niestosowności”. 
Można do nich zaliczyć np. popisywanie się przez autora niesmacznymi żartami 
(wspomniana opowieść o napisie na ścianie w toalecie albo sztubacka anegdota 
o nadmuchanej prezerwatywie unoszącej się nad stadionem, itd.). Niestosowne jest 
również używanie wybitnie kolokwialnych zwrotów, takich jak: „z czym do gościa”, 
„do cholery”, „nabieranie gości”, „w mordę”, lub zwracanie się do krytyków 
i czytelników per „matoły”, „dudki” czy „kmiotki”. Wreszcie do niestosowności 
zalicza się i to, co stanowi o prowokacyjności Dziennika, a więc bezpardonowe 
kwestionowanie i ośmieszanie powszechnie przyjętych mniemań, ataki na wielką 
sztukę i poezję, profanowanie Boskiej Komedii w eseju o Dantem, wreszcie – nie-
skromne przechwalanie się własnym talentem albo drzewem genealogicznym.

Bachtin pisze także, że akcja menippei często rozgrywa się jednocześnie na 

20 J a n i o n, op. cit., s. 493.
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trzech planach: na Olimpie, na ziemi i w świecie podziemnym, a chętnie stosowa-
ną w niej formą są tzw. „dialogi u progu” i „rozmowy zmarłych”. Bohaterowie 
menippejscy zapuszczają się do siedzib nieśmiertelnych i do Hadesu, toczą spory 
z bogami, z bohaterami mitologicznymi i literackimi. Również ta tendencja znaj-
duje swoją realizację w Dzienniku. Pojawiają się tu nawet – co prawda, tylko 
śladowo – rozmowy zmarłych w najbardziej klasycznej formie. Zdzisław Łapiński 
zauważył, że do takiej właśnie konwencji literackiej należy zaliczyć esej o Dantem 
zawarty w tomie 3 Dziennika 21. Podobnie jak – dodajmy – wyobrażoną przez 
Gombrowicza rozmowę ze Stanisławem Wyspiańskim: „Jakiż dialog wywiązałby 
się między Wyspiańskim a mną, gdybyśmy mogli spotkać się na czarnej kawie?” 
– pyta autor Dziennika i zaraz rozpisuje króciutką wymianę zdań na temat stosun-
ku swojego i autora Wesela do własnego narodu (D-2 71). Nie chodzi o to, by 
dowodzić, że Gombrowicz świadomie nawiązuje do owej starożytnej tradycji, 
raczej o to, by podkreślić wybitnie menippejskie upodobanie do aranżowania 
spotkań postaci, które w realnym świecie nie mogłyby się spotkać, i do wprowa-
dzania ich w dialog. A w konsekwencji – do konfrontowania minionych tradycji 
ze współczesnością i kwestionowania odwołujących się do tej przeszłości mitów. 
Ta sama tendencja ujawnia się w „rozmowie” z Sartrem (tym razem niemożliwej 
ze względu na geograficzne, a nie czasowe rozminięcie się interlokutorów) za 
pośrednictwem niejakiego Girreferèsta-Présta. Gombrowicz, zamiast bezpośred- 
nio przedstawić swoją polemikę, rozpisuje fikcyjny dialog, w którym fikcyjny 
Girreferèst-Prést odgrywa rolę porte-parole filozofa, w czym ma go uwiarygodnić 
fakt, że dopiero co „przyfrunął z Paryża”. Idąc dalej tym tropem, znajdziemy 
w Dzienniku wiele przykładów takich konfrontacji – utwór jest przecież w znacz-
nej mierze polemiczną rozmową z minioną i współczesną kulturą i z wielkimi 
postaciami przeszłości. Zaproszeni do niej są nie tylko Dante, Wyspiański czy 
Sartre, ale też Adam Mickiewicz z całą tradycją romantyczną, Młoda Polska, 
Dwudziestolecie międzywojenne, Skamander, a z niepolskich pisarzy i filozofów 
– m.in. Honoré de Balzac, Marcel Proust, Fiodor Dostojewski, wspomnieni już: 
Søren Kierkegaard czy Simone Weil, i inni. Nawet jeśli te rozmowy nie zawsze 
przybierają wizualną formę dialogu, to prawie w każdym przypadku zapisane są 
prozą mocno zdialogizowaną wewnętrznie, punktowaną nieustającymi zwrotami 
w toku myślenia 22, przytaczaniem cudzych wypowiedzi (w mowie zależnej lub 
pozornie zależnej), polemicznymi uwagami Gombrowicza i wyobrażonymi ripo-
stami przeciwnika. Trzeba jednak podkreślić, że w Gombrowiczowskiej wersji 
menippei te rozmowy z dawnymi mistrzami zachowują, co prawda, charakter 
prowokacyjnie desakralizujący, ale o wiele słabszy niż w klasycznej menippei jest 
w nich pierwiastek fikcyjno-ludyczny.

U Bachtina czytamy dalej: 
w menippei zjawia się szczególny typ fantastyki eksperymentalnej [...], rodzaj obserwacji do-
konywanej z jakiegoś niezwykłego punktu widzenia, na przykład z dużej wysokości, co zmie-
nia wszystkie proporcje i skalę zarówno przedmiotów, jak i zjawisk. [B 179]

21 Z. Ł a p i ń s k i, Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji. Lublin 1985, s. 89.
22 J. M u k a ř o v s k ý  (Dialog a monolog. W: Wśród znaków i struktur. Przeł. J. M a y e n. 

Warszawa 1970, s. 192) uznaje „zwroty znaczeniowe” za najważniejszy element odróżniający dialog 
od monologu.
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Bohaterowie Lukiana bowiem nieraz przytraczają skrzydła i wzlatują nad 
ziemią, stają się niewidzialni albo zrzucają postać ludzką i dzięki tym czarodziej-
skim sztuczkom mogą obserwować innych z ukrycia. Janusz Margański, pisząc 
o przedwojennych opowiadaniach Gombrowicza, też posłużył się metaforą nawią-
zującą do nauk eksperymentalnych – stwierdził, że niektóre wyprawy podejmo-
wane przez bohaterów tych nowelek „odbywają się właściwie w warunkach la- 
boratoryjnych: zamknięta przestrzeń statku rzuconego w bezmiar oceanu, sfera 
szklanej kuli czy batyskafu zanurzonych w morskiej głębinie” 23.

To umożliwia narratorowi przeprowadzanie „eksperymentów myślowych”, 
mających na celu „rozpoznanie [przez bohatera] sytuacji w świecie” 24. Jeśli chodzi 
o Dziennik, nie znajdziemy w nim ani czarodziejskich sztuczek, ani nawet fanta-
styczno-naukowych „eksperymentów”. Jeśli mimo to można mówić o uprzywile-
jowanym (i w tym sensie „niezwykłym”) punkcie widzenia narratora-bohatera, to 
raczej będzie nim chłodny, analityczny dystans do przedstawianej rzeczywistości. 
Narrator zazwyczaj wyłącza siebie poza sytuację, w której się znalazł, oraz poza 
grupę ludzi w tej sytuacji uczestniczących, i zawsze obserwuje ich z dystansu: np. 
gdy opisuje kolegów po piórze, zgromadzonych na rozmaitych uroczystościach 
i zebraniach, albo ludzi wylegujących się w strojach kąpielowych na plaży czy 
rozbawionych tańcem i alkoholem na przyjęciach towarzyskich. Zawsze ustawia 
się w roli zewnętrznego obserwatora, nigdy – uczestnika tych społecznych rytuałów. 
Ową uprzywilejowaną perspektywę Gombrowicz zawdzięcza w dużej mierze spe-
cyficznej tożsamości, jaką konstruuje dla siebie w Dzienniku: pozwala mu ona być 
jednocześnie bohaterem, autorem i narratorem. Jeszcze raz zacytuję wypowiedź 
Margańskiego, odnoszącą się, co prawda, znowu do opowiadań z Pamiętnika, ale 
jeszcze lepiej stosującą się do omawianego tutaj utworu:

Gombrowicz, delegując w świat powieści swoją podmiotowość, dopuszcza się – niejako 
śladem Pascala i siedemnastowiecznych naukowców – czegoś w rodzaju „eksperymentu my-
ślowego”, przeprowadzanego z chłodną scjentyczną kalkulacją 25.

Autor Dziennika również „deleguje swoją podmiotowość” w świat fikcji, 
a „Witold Gombrowicz”, będąc po części narratorem, autorem i bohaterem, mówi 
z perspektywy zewnętrznej i wewnętrznej jednocześnie, zyskuje dostęp do różnych 
manewrów niedostępnych pisarzowi w bardziej klasycznej sytuacji: może nagle 
wycofywać się z tego, co właśnie powiedział, zrzucając całą odpowiedzialność na 
fikcyjnego narratora czy bohatera; albo odwrotnie: z wyżyn swojej „autorskiej” 
pozycji może nagle atakować czytelnika, przekonanego, że ma do czynienia z fik-
cyjnym bohaterem.

Bachtin dodaje tutaj, iż szczególna perspektywa narracji w menippei często 
polega również na „eksperymentowaniu moralno-psychologicznym”, na wprowa-
dzaniu protagonisty w „niezwykłe stany psychiczne” (m.in. „osobliwe sny, roz-
dwojenia osobowości, namiętności na pograniczu szaleństwa” itd.) (B 182). 
Znowu – w Dzienniku taki zabieg pojawia się bardzo często. Narracja nieraz jest 
prowadzona z perspektywy dziwnego osłabienia percepcji („widać było, że mecz, 

23 M a r g a ń s k i, op. cit., s. 62.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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a mimo to nie byłem taki pewny, czy nie pogrzeb” áD-3 47ñ). Autor-narrator pod-
kreśla czasem uczucie senności bądź zmęczenia, wywołując wrażenie, że opowieść 
wymyka mu się spod kontroli („rozleniwienie..., rozluźnienie... jak przyjemnie – nie 
wiedzieć dobrze – pozwolić, by się mówiło samo...” áD-3 43ñ). Wreszcie osobli-
wa perspektywa narracji nader często bywa usprawiedliwiona upojeniem alkoho-
lowym („Zjawiłem się na zabawie tanecznej o 2-ej rano, mając w sobie, oprócz 
indyka, sporo wódki i win” áD-1 99ñ; „wracając ze smakowitego bistro z dobrym 
w głowie winem” áD-3 130ñ; „zawezwałem tedy kelnera, aby mi dostarczył dwóch 
butelek, jedną białego a drugą czerwonego, i obie zacząłem doić!” áD-2 252ñ).

Kolejną cechą menippei jest „szerokie zastosowanie przytoczeń innych gatun-
ków”, co z kolei „wzmaga jej wielostylowość i wielotonacyjność”. Wszystko to, 
zdaniem Bachtina, wiąże się z jej „nowym podejściem do słowa jako materii lite-
ratury” (B 181–182). Widać to dobrze w dziele Lukiana, które jest misterną siatką 
utkaną z cytatów i aluzji: z niezwykłą wirtuozerią pisarz z utartych toposów i ste-
reotypowych konwencji tworzy satyrę na współczesny sobie świat. Pod tym 
względem zapewne trudno znaleźć w XX-wiecznej literaturze utwór bardziej 
menippejski niż Dziennik.

Literaturę robi się przeto nie tylko ze słów, robi się ją także – z literatury. I tu właśnie 
wyłania się wielkie dzieło Witolda Gombrowicza.

– pisze Michał Głowiński we wstępie do swojej książki 26, w której mowa jest przede 
wszystkim o tym, jak Gombrowicz do własnych celów artystycznych wykorzystu-
je tradycję literacką i tworzy swoje teksty:

z utartych fabuł, z zakotwiczonych w społecznej wyobraźni obrazów i stereotypów, z utrwalo-
nych wzorców, do których tak się przyzwyczailiśmy, że wydają nam się naturalne i przezro-
czyste 27.

Intertekstualność Gombrowicza stała się już przedmiotem wielu ciekawych 
analiz. Oprócz cytowanego tu Głowińskiego, zajmował się tym zagadnieniem 
także Margański, przede wszystkim w artykule Co robić z cytatami u Gombrowi-
cza? 28 oraz w przywoływanej już książce Gombrowicz – wieczny debiutant. Mniej 
jednak mamy prac na temat intertekstualności Dziennika, a – jak słusznie zauważa 
Olaf Kühl:

Dziennik, którego narrator jest chyba najbliższy realnemu autorowi, jest tak bogaty w róż-
ne głosy i poglądy, że wielogłosowość tego tekstu wymagałaby osobnego badania 29.

Równie intensywnie występuje w Dzienniku inna cecha menippei, ta miano-
wicie, że – jak pisze Bachtin – „obfituje ona w kontrasty i oksymorony”. Nie 
trzeba chyba szeroko rozwodzić się nad wyjątkową skłonnością Gombrowicza do 
podważania każdej tezy antytezą i nieustannego zaprzeczania samemu sobie. For-
mułowane przez niego poglądy często układają się w ciągi paradoksów, a antyno-

26 M. G ł o w i ń s k i, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002, s. 6.
27 Ibidem, s. 5.
28 J. M a r g a ń s k i, Co robić z cytatami u Gombrowicza? „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1.
29 O. K ü h l, Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza. Przeł. K. N i e w r z ę d a, 

M. T a r n o g ó r s k a. Kraków 2005, s. 153.
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miczność wydaje się wręcz naczelną figurą jego myślenia. Ta cecha jego pisarstwa 
była już szeroko omawiana przez krytyków. Jan Błoński stwierdza np.:

Jeśli [...] uściślić, uporządkować Gombrowiczowskie przeświadczenia, zaraz stają one 
dęba albo nawet unieważniają się wzajemnie! 30

Jerzy Jarzębski z kolei, analizując Gombrowiczowskie upodobania filozoficz-
ne, zauważa:

jakieś szczególne prawidło decyduje, że fascynują pisarza ci przede wszystkim, którzy przez 
całe życie walą głową o mur zbudowany z nierozwiązywalnych sprzeczności 31.

Janusz Margański konstatuje zaś:
W zarysach dyskursów Gombrowicza, we fragmentach wywodów widać skłonność do 

sytuowania się w obliczu sprzeczności, która, z jednej strony, objawia się wyraźnym zaintere-
sowaniem dla dialektyki, z drugiej zaś – przynosi wiele konstatacji o nieprzezwyciężonych 
antynomiach 32.

Równocześnie jednak – jak gdyby wbrew tej tendencji do zaprzeczania same-
mu sobie – Gombrowicz wykłada w Dzienniku swoją bardzo spójną i konsekwent-
ną wizję świata, a nawet rysuje program przemiany stosunków międzyludzkich.  
A to zbliża go do innego punktu z wyliczenia Bachtina, a mianowicie do utopijno-
ści menippei. Jak stwierdza badacz:

menippea często wprowadza elementy utopii społecznej w formie marzeń sennych lub podró-
ży w nieznane kraje. [B 181]

W Dzienniku nie znajdziemy wprawdzie opisów dalekich, fantastycznych 
krain, w których społeczeństwa funkcjonują wedle innych, doskonalszych zasad, 
ale za to zawiera on bardzo wyrazistą wizję zrewolucjonizowania pewnych dzie-
dzin ludzkiego życia. Gombrowiczowskie prowokacje nie uderzają na oślep – 
wręcz przeciwnie, stoi za nimi konkretny i konsekwentny program, w imię któ-
rego pisarz nawołuje do swego rodzaju rewolucji. Chodzi przede wszystkim o jego 
upartą walkę o powszechne zrozumienie mechanizmów rządzących stosunkiem 
ludzi do sztuki, o nowe „widzenie sztuki”, które „odbije się na całym naszym z nią 
obcowaniu”, które sprawi, że człowiek będzie „inaczej słuchał koncertu, inaczej 
podziwiał wielkich mistrzów, inaczej oceniał poezję” (D-1 35). Taką samą rewo-
lucję chciałby Gombrowicz przeprowadzić w dziedzinie stosunku Polaków do 
Polski (to kolejny powracający wątek Dziennika) i w wielu innych dziedzinach. 
Gdyż, jak sam napisał – tu najważniejsza jest metoda: „Zwróćcie uwagę na moją 
metodę i spróbujcie zastosować ją do rozładowania innych mitów” (D-1 83). 
Wbrew pozorom więc w Dzienniku występują również elementy utopii społecznej.

Na koniec Bachtin nazywa menippeę gatunkiem dziennikarskim starożytności, 
„żywo reagującym na ideologię dnia bieżącego”, charakteryzującym się publicy-
styczną wrażliwością na aktualne wypadki. Również pod tym względem Dziennik 

30 J. B ł o ń s k i, „Dziennik”, czyli Gombrowicz dobrze utemperowany, s. 145.
31 J. J a r z ę b s k i, Gra w Gombrowicza. Warszawa 1982, s. 99.
32 M a r g a ń s k i, Gombrowicz – wieczny debiutant, s. 132. 
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ma z menippeą wiele wspólnego – jest to przecież utwór powstający w odcinkach, 
stanowiący odpowiedź na współczesne wydarzenia, zarówno polityczne, jak i li-
terackie, oraz na polemiki czytelników.

Wszystkie wymienione przez Bachtina cechy menippei (jak widać, w mniej 
lub bardziej zmodyfikowanej postaci występujące także w Dzienniku) są bardzo 
różnorodne, ale mają pewien wspólny mianownik – wytwarzają w tekście niezwy-
kle intensywny, transgresyjny ruch. Jest to ruch, po pierwsze, wertykalny, wzdłuż 
osi góra–dół, zarówno w znaczeniu dosłownym: między państwem podziemnym, 
ziemią a Olimpem czy między siedzibami bogów a nędznymi ludzkimi „spelun-
kami”, jak i w przenośnym: narracja przechodzi od spraw wzniosłych do niskich, 
sprowadza poważne zagadnienia filozoficzne do banalności codziennego życia, 
łączy erudycyjność z błazenadą i trywialnością. Po drugie zaś jest to ruch o wy-
miarze horyzontalnym, polegający na nieustannym forsowania różnego rodzaju 
granic: tych ustalonych przez konwencje literackie (między rozmaitymi stylami, 
rejestrami języka i gatunkami) i przez konwencje obyczajowe (chodzi tu o „spe-
lunkowość” menippei, o jej skłonność do skandalu i do niestosowności) oraz tych 
między fikcją a rzeczywistością. Ten ruch menippei przejawia się również w skłon-
ności do zajmowania pozycji krańcowych, co znajduje wyraz w konstruowaniu 
narracji z perspektywy stanów psychicznych wykraczających poza granice „zwy-
kłej” świadomości i z perspektywy sytuacji wykraczających poza „zwykłe” ludz-
kie doświadczenia, w eksplorowaniu granic poznania i w szukaniu odpowiedzi na 
kwestie ostateczne.

Istotną cechę tego transgresyjnego ruchu stanowi jego dwustronność czy raczej: 
odwracalność. Powaga jest tu obracana w niepowagę, a niepowaga okazuje się tak 
naprawdę poważna; to, co niskie, zostaje uwznioślone, a to, co wysokie – poniżo-
ne i skompromitowane. A tendencja do krańcowości ulega zniwelowaniu w wyni-
ku faktu, że w menippei zawsze istnieje możliwość wycofania się z tych skrajnych 
pozycji, zdystansowania się wobec nich głośnym i wyzwalającym śmiechem. To 
jeszcze jedna cecha stylu menippejskiego, którą Bachtin wymienia na samym 
początku swojego zestawienia, pisząc o zintensyfikowaniu elementu śmiechu 
właśnie (B 175). Jeśli nie wspomniałam o niej wśród innych omawianych wcześniej 
właściwości menippei, to dlatego, że należy ona do trochę odmiennego porządku, 
zdaje się pełnić wśród nich funkcję nadrzędną. Śmiech jest bowiem tym, co umoż-
liwia odwracalność transgresyjnego ruchu menippei; tym, co pozwala narracji 
przechodzić tam i z powrotem między górą a dołem, zapuszczać się w najbardziej 
skrajne obszary ludzkiego doświadczenia – i wychodzić z tego bez szwanku. Śmiech 
sprawia, że menippea, poruszając ważkie problemy, pozostaje gatunkiem lekkim 
i przyjemnym, skrojonym na ludzką miarę. Jakby to ujął Gombrowicz – pozwala 
unikać „przepaści i szczytów [...], wycofać się z »ostateczności«...” (D-1 279), 
zatrzymuje się w strefie „średnich temperatur” (D-1 145). Dlatego właśnie język 
menippei tak dobrze odpowiada celom literackim, jakie stawiał sobie autor Dzien-
nika. W jego liście do Józefa Wittlina z 1951 roku czytamy:

Myślę jednak, że bodaj najistotniejszą cechą moją jest niepowaga. [...] Ta „niepowaga” 
położyłaby mnie jako pisarza, gdybym nie zdołał znów na dalszym planie ująć jej „poważnie”, 
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tj. gdybym nie był przeświadczony, że człowiek niepoważny jest właśnie autentyczny, że nie-
powaga jest konieczna i uzasadniona, że mistyfikacja i aktorstwo są zasadniczymi czynnikami 
życia 33.

Wyłożona tu myśl wynika bezpośrednio z Gombrowiczowskiego przekonania 
o nieusuwalnym dualizmie formy i życia, polegającym na tym, że formy stanowią 
jedyny sposób bytowania człowieka w świecie, ale równocześnie „nie są zgodne 
z istotą życia”; narzuca je kultura, lecz nie odpowiadają one istocie ludzkiej egzy-
stencji. Wskutek tego, zdaniem Gombrowicza, „kulturze naszej nie możemy we-
wnętrznie sprostać” (D-2 10). Autor Dziennika stawiał sobie za cel odsłanianie 
kulis tego teatru kultury, ujawnianie mechanizmów działających w sferze, którą 
nazywał międzyludzkością; odkrywanie „zasadniczych czynników życia” (udawa-
nia, mistyfikacji i niepowagi), które najczęściej – z różnych powodów – pozostają 
w ukryciu, są spychane na margines i wypierane. Stąd Gombrowiczowskie pro-
wokacje, demaskacje, atakowanie wszystkiego, co uświęcone i nietykalne. Pisarz 
proponuje poznawanie kultury poprzez eksplorowanie tego, co ona poza siebie 
wyrzuca, poprzez badanie jej form skrajnych i zmarginalizowanych, i włączanie 
ich z powrotem w nurt oficjalny. To właśnie, m.in., nazywał Gombrowicz „prze-
dzieraniem się przez nierzeczywistość do rzeczywistości” 34. I dlatego tak bliski 
jest mu menippejski, Lukianowski, poważnie niepoważny stosunek do poważnych 
form kultury: do filozofii i jej wielkich zagadnień, do wielkiej literatury, do uświę-
conych mitów. Menippejska niepowaga okazuje się bowiem sposobem na poważ-
ne zmierzenie się z otaczającą rzeczywistością.

Jan Błoński w eseju Gombrowicz i rzeczy ostateczne stwierdził:
Gombrowicz całkiem świadomie rozpisuje swoje życie na dwie części, powiedzmy, este-

tyczną i obywatelską. Jako radosny lub demoniczny artysta musi [...] zaglądać w otchłanie, 
zanurzać się w ciemności, w których rodzą się potwory i wykrzywia zło! Ale jako smutny 
i rozsądny członek społeczeństwa stara się te otchłanie ograniczać, rozświetlać ciemność i – 
w miarę ludzkich możliwości – to samo zło temperować 35.

Błoński wskazuje tutaj właśnie na oba wspomniane wcześniej, pozornie 
sprzeczne, dążenia literatury menippejskiej: na tendencję do zapuszczania się 
w najbardziej niebezpieczne rejony, z których właściwie nie ma powrotu, oraz na 
poszukiwanie dystansu i upodobanie do „średnich temperatur”. Z tym, że te dwie 
strefy, tak radykalnie rozdzielone przez Błońskiego, są u Gombrowicza wyjątkowo 
silnie splecione. Pisarzowi towarzyszy bowiem zdecydowane przekonanie, iż jako 
artysta uczestniczy on w kulturze (a więc i w sferze „obywatelskiej”) przede 
wszystkim poprzez swoją sztukę – w związku z tym wymiar artystyczny i wymiar 
obywatelski w żaden sposób nie mogą zostać odseparowane. Racja bytu pisarza  
wiąże się zarówno ze sferą życia społecznego, jak i ze sferą artystyczną. 

A właśnie styl menippejski łączy te dwie tendencje. Pozwala, z jednej strony, 
zadawać śmiałe pytania o kondycję literatury, dotykać jej najbardziej bolesnych 
paradoksów, które – potraktowane jako „ostateczne” – mogłyby prowadzić do 

33 W. G o m b r o w i c z, J. W i t t l i n, J. I w a s z k i e w i c z, A. S a n d a u e r, Gombrowicz 
– walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1. Układ, przedmowa, przypisy J. J a r z ę b s k i. Kraków 1996, 
s. 56.

34 W. G o m b r o w i c z, Testament. Warszawa 1990, s. 10. 
35 J. B ł o ń s k i, Gombrowicz i rzeczy ostateczne. W: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, s. 226. 
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stwierdzenia absurdalności sytuacji pisarza i wręcz do rezygnacji z tworzenia, 
z drugiej zaś strony – daje możliwość dystansowania się od tych paradoksów 
śmiechem, nieustannego obracania ich w żart i w zabawę, ku przyjemności swojej 
i czytelnika. 

A b s t r a c t
MAGDALENA KOWALSKA 
(Warsaw)

“DIARY” AS GOMBROWICZ’S MENIPPEAH

The article contains an analysis of menippean aspects of Witold Gombrowicz’s Diary, as based 
mainly on the presentation of menippean satire characteristics carried out by Mikhail Bakhtin in his 
Problems of Dostoevsky’s Poetics (Problemy poetiki Dostoevskogo). Other important point of refer-
ence is the writing by one of the most emminent founder of the menippeah, Lucian of Samosata. The 
article points at a number of analogies not only between Lucian and Gombrowicz’s way of thinking 
and seeing the reality but also between their styles and specyfic formations in fiction. The menippeah 
proves to be a form of literature which best responds to the Diary’s writer temperament: it allows to 
a serious pit against the absurd of human existence and against the paradoxes of a writer’s condition 
but at the same time to relieve those absurds and paradoxes with laughter. 
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1
Powojenną działalność Tymona Terleckiego (1905–2000) określały początkowo 

sprawy emigracji polskiej 1945 roku. Na ich temat wypowiadał się on jako działacz 
polityczny i organizator życia kulturalnego, publicysta i redaktor, znawca teatru 
i eseista, krytyk i historyk literatury. W okresie formowania się drugiej emigracji 
niepodległościowej Terlecki odegrał ważną rolę współtwórcy jej samoświadomości 
oraz rzecznika i obrońcy jej najwyższych wartości i standardów etycznych 1. Ale na 
granicy epok, w latach 1941–1945, występując jako eseista i krytyk literacki, pisał 
jeszcze, co zrozumiałe, o świecie przedwojennym. We współredagowanym przez 
siebie i wydanym w Szkocji dwutomowym dziele Straty kultury polskiej 1939–1944 
umieścił kilka szkiców biograficznych swojego autorstwa poświęconych ludziom 
pióra i teatru, którzy zginęli w czasie wojny. Wspominał m.in. Ostapa Ortwina 
i Stefana Napierskiego – twórców, których znał osobiście 2. Na szerokim tle epoki 
w sugestywny sposób przedstawił ich sylwetki i główne cechy twórczości krytycz-
noliterackiej czy, jak w przypadku Napierskiego, również prozatorskiej i poetyckiej. 
Poszukiwał w niej świadectw osobowości autora i czynił to tak samo, jak w pracach 
sprzed 1939 roku, w których korzystał z narzędzi biografizmu 3.

1 Zob. teksty publicystyczne T. T e r l e c k i e g o  zebrane w tomie Emigracja naszego czasu 
(Red. N. Taylor-Terlecki, J. Święch. Lublin 2003). Do zbioru tego będę odsyłać w niniejszym ary-
kule skrótem E. Ponadto przywołując inne prace T. T e r l e c k i e g o  stosuję następujące oznacze-
nia: K = Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański. Przedmowa K. D y b c i a k. 
Warszawa 1987; S = Spotkania ze swoimi. Wrocław 1999; Sz = Szukanie równowagi. Szkice literac-
kie i publicystyczne. London 1985. Liczby po skrótach wskazują stronice. Zob. też J. K r y s z a k, 
Wprowadzenie. W: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004.

2 T. T e r l e c k i: Ostap Ortwin. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga  
[J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945; Stefan Napierski. W zb.: jw., t. 1. Warto w tym miej-
scu również odnotować krótki szkic T. T e r l e c k i e g o  o tematyce wojennej, umieszczony jako 
przedmowa do książki J. J a n i c z k a  i S. M i ł a s z e w s k i e g o  Antologia poezji współczesnej. 
Wydana w podziemnej Warszawie (Zebr. N. K w i a t e k. Glasgow 1942).

3 Zob. np. T. T e r l e c k i: Wojciech Bogusławski – pisarz. „Droga” 1936, nr 9; Rodowód 
poetycki Ryszarda Berwińskiego. Poznań 1937.

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2010 jako projekt ba- 
dawczy.
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W pierwszych latach po wojnie w swojej refleksji nad literaturą Terlecki wy-
bierał tematy związane głównie ze sprawami kultury polskiej i życiem poza krajem. 
Poruszał je również w tekstach publicystycznych z pogranicza historiozofii i poli-
tyki, jednakże w nich częściej sięgał ku szerszej problematyce: czy to obrony 
wartości chrześcijańskich, czy przemian społecznych powojennej Europy. Spośród 
zagadnień literackich interesowała go twórczość pisarzy przebywających na ob-
czyźnie oraz los i kwestie polskiej literatury emigracyjnej.

Zajmował się nie tylko emigracją 1945 roku, której problemy dobrze znał 
z własnego doświadczenia, a także z racji redagowania do 1949 roku czasopisma 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Polska Walcząca” oraz uprawianej na jego 
łamach publicystyki. Patrzył również w przeszłość, szukając analogii z Wielką 
Emigracją 1831 roku. W obszernym eseju Mickiewicz i my wskazał na taką zbież-
ność, omawiając podobieństwo między losem żołnierzy listopadowych a sytuacją 
wychodźców z 1945 roku 4. Scharakteryzował przede wszystkim postawę politycz-
ną Adama Mickiewicza, jego działalność emigracyjną i stosunek do emigracji. 
„Samobójczą” nazwał decyzję poety o politycznym wychodźstwie, która według 
Terleckiego miała negatywny wpływ na twórczość wieszcza, choć, z drugiej stro-
ny, warunkowała jej wielkość. Autor eseju analizował też publicystykę i wykłady 
paryskie Mickiewicza oraz Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, 
będące – jak to określił – dziełem sztuki i zarazem propagandą polityczną, tekstem, 
w którym zniesiona została granica między twórczością literacką a „bezpośrednim 
kształtowaniem życia otaczającego”, utworem o tematyce religijnej oraz wolno-
ściowej, wypowiedzianej językiem „ewangelicznej piękności” 5. W dziele tym, 
w publicystyce i wykładach wieszcza, także w jego działalności i poglądach Ter-
lecki widział wyraz wartości żywotnych dla emigracji powojennej 1945 roku. 
W swojej twórczości oraz w postawie moralnej i politycznej Mickiewicz był – jak 
to krytyk ujął w jeszcze innym szkicu – wielkim wzorem, „najbardziej praktycznym, 
najbardziej aktualnym przykładem, według którego należy nam [tj. emigracji po-
litycznej 1945 roku] żyć i działać” 6. Ta myśl powraca w pozostałych pracach 
Terleckiego o Mickiewiczu powstałych w drugiej połowie lat czterdziestych 7.

Uosabiana przez największego poetę polskiego idea literatury mającej zdolność 
zniesienia granicy między twórczością literacką a „kształtowaniem życia otacza-
jącego” w kontekście uchodźstwa i emigracji to również temat pojawiający się 
w jeszcze innych pismach Terleckiego z tego okresu. Szkic Literatura a polityka, 
dla przykładu, zawierał omówienie związku pomiędzy wyrażonymi w tytule dzie-
dzinami aktywności człowieka 8. W mocnych słowach autor stwierdzał istnienie 
ścisłej zależności między „tworzeniem pisarskim a działaniem politycznym”, 
dostrzegał „tajne, głębokie związanie literatury i polityki” 9. Odwołując się częś- 

4 T. T e r l e c k i, Mickiewicz i my. „Wiadomości” (Londyn) 1946, nr 3.
5 Ibidem, s. 1.
6 T. T e r l e c k i, W stulecie „Trybuny Ludów”. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1949, 

nr z 11 V, s. 2. Cyt. z: E 58. 
7 T. T e r l e c k i: Mickiewicz wieczny. „Kultura” (Paryż) 1949, nr 16/17; Notatki o Mickiewi-

czu. (1949). Sz; Kim jest Mickiewicz. W zb.: O Adamie Mickiewiczu. Wybór poezji i prozy poety. 
Wiersze o Mickiewiczu. Oprac. Z. N o w a k o w s k i, T. T e r l e c k i. Londyn 1949.

8 T. T e r l e c k i, Literatura a polityka. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 22.
9 Ibidem. Cyt. z: E 167.

I-4.indd   54 2012-09-03   13:17:05



55„SZCZEGÓLNA MANIFESTACJA OSOBOWOŚCI LUDZKIEJ”

ciowo do terminologii Charles’a Péguy’ego, Terlecki wskazywał, że obie te dzie-
dziny wpływają na siebie poprzez stawianie specyficznych wymagań. Literatura 
domaga się mianowicie, by polityka była „mistyką społeczną” i spełniała normy 
moralne, z kolei polityka żąda od literatury, by ta stanowiła „działanie wpływają-
ce na życie rzeczywiste”, a także wzięła współodpowiedzialność za świat 10. Re-
zultatem tych wymagań miałaby być literatura stająca się działaniem politycznym 
oraz polityka posługująca się, niczym literatura, słowem „natchnionym, krystalicz-
nie czystym i porywająco wielkim” 11. Komplementarność tych dziedzin krytyk 
ujmował we wzniosłych słowach i podkreślał istnienie swoistego imperatywu 
moralnego wobec pisarzy i polityków:

Aby zachować ten świat, aby ocalić w nim nasze własne wolne istnienie, potrzeba nam 
pisarzy odważnych, odpowiedzialnych w sumieniu, zdolnych do bohaterskiej konsekwencji. 
Potrzeba polityków charakteru, wielkiej wizji i niezachwianej prawości umysłowej i moralnej. 
Potrzeba, by słowo każde zamykało treść żywą, treść w pełni pokrytą, poświadczoną życiem, 
miało sens równy działaniu. I potrzeba, by działanie nigdy nie było pozbawione zawartości 
idealnej, żarliwości słowa apostolskiego 12.

Imperatyw ten sformułowany był – jak można wnioskować – z myślą o sytu-
acji powojennej emigracji polskiej, ale nie tylko, gdyż Terlecki najwyraźniej odno-
sił go do szeroko pojętego nowego układu sił politycznych w Europie po 1945 ro- 
ku. Zarówno w szkicu Literatura a polityka, jak i w innych tekstach z tego okresu, 
zwłaszcza publicystycznych, pisał o nowych wymogach demokracji, którą ujmował 
w kategoriach procesu „rozszerzania się i upowszechniania się politycznego uczest-
nictwa w życiu” 13. Literatura, podobnie jak i polityka, ma wobec demokracji 
ogromne zobowiązania. Zadaniem literatury jest mianowicie ocalenie kultury za-
chodniej, pielęgnowanie jej wartości, a zwłaszcza zachowanie w niej istnienia, 
godności i osobowości człowieka. Uczestnicząc w świecie idealnym tworzonym 
przez literaturę, tak jak będąc dopuszczonym do udziału w świecie praktycznym 
przez działanie polityczne, człowiek odczuwa uznanie i wzrost własnej wartości. 
Zdaniem krytyka i przez literaturę, i przez politykę „urzeczywistnia się, utreściwia 
osobowość ludzka” 14. 

Terlecki pisał w taki sposób – tzn.: łącząc twórczość literacką z „kształtowaniem 
życia otaczającego” – nie tylko o literaturze i polityce, ale analogicznie zestawiał 
ze sobą dziedziny bardziej pokrewne, bo literaturę i publicystykę. Czynił to również 
obserwując polemiki pomiędzy różnymi przedstawicielami emigracji, którzy prze-
ciwstawiali literaturę publicystyce, atakowali pisarstwo publicystyczne i wzywali 
do uprawiania literatury. Terlecki odniósł się do ich opinii w dwóch artykułach:  
O odpowiedzialności pisarza oraz W sprawie tzw. publicystyki 15. Odpowiadając 
m.in. na polemiczne uwagi Jana Bielatowicza 16, stanął w obronie pisarstwa nie 
będącego literaturą sensu stricto i za nieporozumienie, pomylenie pojęć i przesąd 

10 Ibidem. Cyt. z: E 168.
11 Ibidem. Cyt. z: E 169.
12 Ibidem. 
13 Ibidem. Cyt. z: E 167.
14 Ibidem.
15 T. T e r l e c k i: W sprawie tzw. publicystyki. „Wiadomości” (Londyn) 1948, nr 47/48;  

O odpowiedzialności pisarza. (1949). E.
16 J. B i e l a t o w i c z, Horyzont literacki. „Życie” 1949, nr 7/8.
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uznał przeciwstawienie sztuki literackiej publicystyce. Niejasne bowiem wydawa-
ły mu się ataki na tę ostatnią oraz „nawoływanie do twórczości »czystej«” 17 – bar-
dziej usprawiedliwiona byłaby według niego odwrotna reakcja. Pisał: 

Łatwiej można by zrozumieć, gdyby na emigracji politycznej ze swego początku, charak-
teru i przeznaczenia – zaznaczał się nacisk opinii, żądający od pisarzy służby społecznej, 
spełniania zadań doraźnej użyteczności, mobilizacji na front walki. Ale tak nie jest 18. 

Terlecki dziwił się, że w sytuacji, gdy publicystyka nie znajduje uznania i nie 
stanowi dominującej formy pisarstwa, jest poddawana ostrej krytyce. Podkreślał, 
iż nie można zabronić pisarzowi uprawiania publicystyki, gdyż w tej formie, jak 
w każdej innej sztuce, wyraża on swoją osobowość twórczą i zakaz taki uniemoż-
liwiałby mu bycie sobą. 

Podnosząc pisarstwo publicystyczne do rangi sztuki i zacierając granicę mię-
dzy nim a literaturą, Terlecki przywoływał autorytety literackie, aby pokazać, że 
nawet najwięksi pisarze byli publicystami. Zweryfikował to pośrednio w później-
szym szkicu analizując twórczość publicystyczną T. S. Eliota i dowodząc jej inte-
gralności z resztą dzieła poety 19. Odrzucił też twierdzenia emigracyjnych krytyków 
i przeciwników publicystyki utrzymujących, że brakuje jej „wieczności” czy po-
nadczasowości – cech, które są przymiotami prawdziwej literatury.

Terleckiego, działacza politycznego i publicystę, interesował problem litera-
tury wobec powojennej rzeczywistości emigracyjnej. W swojej obronie publicy-
styki podkreślał wagę tej formy pisarstwa nie tylko z tego powodu, iż widział w niej 
literaturę, ale również dlatego, że ubolewał nad słabością życia intelektualnego 
i kulturalnego polskiego wychodźstwa, nad jego bezradnością wobec – jak to uj-
mował – zagadnień naszego czasu. Wszelkie żądania wiecznych wartości stawia-
ne literaturze były według Terleckiego tylko unikaniem problemów rzeczywistości, 
„niezrozumieniem momentu historycznego”, a nawet zwolnieniem sztuki od norm 
moralnych. Tymczasem literatura ma „uczestniczyć” w życiu i „manifestować” 
człowieka oraz całe społeczeństwo, a pisarz powinien być odpowiedzialny nie 
tylko za swoje dzieło, ale i za świat oraz kulturę, w której żyje 20.

Opowiadając się coraz wyraźniej za literaturą politycznie i moralnie zaanga-
żowaną, Terlecki zabierał głos w sprawie podstawowej dla polskiego wychodźstwa 
powojennego. Dotyczyła ona zarówno rozwoju wydarzeń w kraju, który z końcem 
lat czterdziestych coraz bardziej poddawany był dyktatowi systemu komunistycz-
nego, jak i stanowiska emigracji wobec tych wydarzeń. W licznych artykułach 
publicystycznych z tamtego okresu autor pisał przede wszystkim o postawie etycz-
nej uchodźców politycznych, ale i o działalności kulturalnej emigracji oraz, rzecz 
nie mniej ważna, o literaturze polskiej powstającej poza granicami kraju. Rodzący 
się w związku z tym faktem podział na literaturę emigracyjną i krajową przykuwał 
uwagę Terleckiego w sposób szczególny.

Od początku stanął on na stanowisku orędownika literatury emigracyjnej, jej 
obrońcy, ale i wymagającego krytyka. Gdy w czerwcu 1947 Związek Pisarzy Pol-
skich na Obczyźnie przyjął uchwałę o niepublikowaniu przez autorów emigracyj-

17 T e r l e c k i, W sprawie tzw. publicystyki. Cyt. z: E 189.
18 Ibidem.
19 T. T e r l e c k i, Światła nad ziemią jałową. (1956). Sz.
20 Zob. T e r l e c k i, O odpowiedzialności pisarza. Cyt. z: E 196.
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nych utworów w kraju, Terlecki, członek zarządu związku i jeden z inicjatorów 
tego postanowienia, w długiej rozprawie publicystycznej pt. Jasna uchwała i za-
mącona dyskusja uzasadniał obowiązki literatury emigracyjnej i wskazywał m.in. 
na potrzebę jej bezkompromisowości, na jej godność moralną, wierność sobie, 
powagę społeczną, wolność twórczą. Polityczne zaangażowanie tej literatury i rolę 
pisarza-emigranta widzial jako alternatywę: „wrócić i potwierdzić istniejącą rze-
czywistość lub zostać poza Krajem i zwalczać ją dostępnymi sposobami” 21. Wła-
śnie w kategoriach walki uchwała Związku Pisarzy Polskich formułowała obo-
wiązki pisarzy na obczyźnie. Jeden z postulatów głosił, iż „nie ustaną [oni] 
w walce o całkowitą wolność polityczną Polski i tym samym wolność myśli 
i słowa w Polsce” 22. Decyzja o niepublikowaniu przez pisarzy emigracyjnych 
swoich utworów w kraju była „wyrazem i formą” tej walki.

Czy w opinii Terleckiego polska literatura emigracyjna przełomu lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych stanęła na wysokości wyznaczanych jej heroicznych zadań 
i wypełniła swoje powinności? W szkicu Literatura na emigracji krytyk nie krył 
rozczarowania i postawił kilka zasadniczych zarzutów. Pisał wprost: „literatura na 
emigracji nie uwierzyła w swoją własną rację istnienia”, „nie zrozumiała sensu 
emigracji, nie ogarnęła wyobraźnią i uczuciem jej patosu, przeznaczenia, koniecz-
ności historycznej” 23. Uzasadniając tę opinię Terlecki wskazywał na słabości lite-
ratury emigracyjnej: na jej poczucie niższości wobec twórczości krajowej, jej 
„niechęć sprzęgnięcia się z rzeczywistością”, nieumiejętność korzystania z daru 
wolności, odżegnywanie się od życia i brak zaangażowania. Stwierdzał: 

literaturze na emigracji nie dostaje wierności czasowi, miejscu, wspólnej doli; dlatego nie jest 
w pełni i naprawdę wolna. Przez neurotyczną odmowę zaangażowania zawisła ona pośrodku 
między emigracją, z którą nie chciała dzielić całego losu, a Krajem 24. 

O trudnym stosunku literatury emigracyjnej do „swego losu”, do okoliczności 
jej istnienia oraz do literatury krajowej i spraw Polski powojennej Terlecki wypo-
wiadał się także w artykule Głos diabelskiego adwokata (w sprawie literatury na 
emigracji). Tu jednak użył nieco mocniejszych słów, bo o tej relacji mówił w ka-
tegoriach choroby, ucieczki i lęku:

literatura emigracyjna jest chora na psychonerwicę; przyczyną tej choroby, jak przyczyną 
każdej nerwicy, jest ucieczka czy próba ucieczki przed narastającymi zagadnieniami, przed 
trudnościami wewnętrznymi. Literatura na emigracji uchylała się i uchyla się ciągle od tego, 
aby być sobą, uciekała i ucieka od swego losu. Najpierw uciekała ona od samego faktu, że jest, 
od nieodpartych okoliczności, które narzucają jej istnienie. Wtedy to wyobrażała sobie, że jest 
możliwy modus vivendi z tym, co się dzieje w kraju. Jej zastraszenie, lęk przed samą sobą 
zrodził sentymentalny straszak „wyrwy” między nią a literaturą krajową, między krajem a wy-
chodźstwem 25.

21 T. T e r l e c k i, Jasna uchwała i zamącona dyskusja. „Orzeł Biały” 1947, nr 46. Cyt. z:  
E 208.

22 Uchwała Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 
1947, nr z 7 VII. Cyt. z: Aneks. E 279.

23 T. T e r l e c k i, Literatura na emigracji. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 46 (295). Cyt. z: 
E 170.

24 Ibidem. Cyt. z: E 175.
25 T. T e r l e c k i, Głos diabelskiego adwokata (w sprawie literatury na emigracji). (1953). 

„Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” z. 4 (2001). Cyt. z: E 184.
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W swojej surowej ocenie literatury emigracyjnej Terlecki podjął również temat 
wychodzący poza jej wewnętrzne problemy i relację do literatury powstającej 
w Polsce czy do spraw krajowych. Zagadnienie to dotyczyło, ogólnie biorąc, sto-
sunku polskiej literatury emigracyjnej do kultury i wartości Zachodu, wpisywało 
się zatem w interesującą autora problematykę zaangażowania. Skoro polska lite-
ratura na emigracji powstaje w świecie Zachodu i korzysta z jego wolności – uwa-
żał Terlecki – to wartością jest literatura stanowiąca więź między nim a odciętym 
od niego krajem 26. Problem jednak polegał na tym, iż „uciekając od swego losu” 
i unikając zaangażowania, literatura ta nie podjęła owej roli. W polemikach z in-
nymi krytykami Terlecki podkreślał też, jak ważne jest, by polska literatura na 
obczyźnie zachowała swoją „świadomość narodową”, gdyż tylko poprzez nią 
mogła stać się literaturą ponadnarodową. Kultura zachodnia jest wspólnotą wielu 
głosów różnych „osobowości narodowych” i każdy z nich jest dla niej niezbędny. 
Zachowanie głosu danej „osobowości narodowej” – zdawał się mówić autor – było 
drogą do kultury ponadnarodowej 27. W tym właśnie widział Terlecki zadanie pol-
skiej literatury emigracyjnej. Wypełni je ona, jeśli pozostanie wierna swojej epoce, 
będzie dążyć do zaangażowania oraz wyjdzie naprzeciw własnemu losowi histo-
rycznemu i przeznaczeniu 28.

Temat zaangażowania literatury obchodził Terleckiego w sposób wyjątkowy. 
Od dawna wiązał go ze swoją ogólną wizją twórczości literackiej, a także z własnym 
pojmowaniem sztuki teatralnej 29. Poszukując zaś jako publicysta i krytyk podstaw 
filozoficznych dla takiej koncepcji literatury, zwracał się ku dwu kierunkom współ-
czesnej myśli humanistyczno-religijnej popularnym w Europie w okresie przed- 
i powojennym: personalizmowi i egzystencjalizmowi chrześcijańskiemu. Zanim 
jednak w drugiej połowie lat pięćdziesiątych opublikował na ich temat dwie ob-
szerne rozprawy 30, już we wcześniejszych pracach, zwłaszcza w szkicu Literatura 
na emigracji, wskazywał na te źródła filozoficzne, a pojęcie personalizmu przy-
woływał w artykule Głos diabelskiego adwokata (w sprawie literatury na emigra-
cji). Przypominał, że to właśnie personalizm i egzystencjalizm chrześcijański 
wprowadziły pojęcie zaangażowania, które wyraża „związanie osoby ludzkiej 
z rzeczywistością, ze światem innych osób, ze światem idei i przedmiotów” 31. 
Poprzez to związanie wyraża się stopień zaangażowania osoby, który z kolei okre-
śla jej krąg świadomości i zanurzenia w bycie. Terlecki powoływał się na Emma-
nuela Mouniera, francuskiego twórcę jednego z nurtów personalizmu, cytując jego 
wypowiedzi: „Wzbraniać się przed zaangażowaniem, znaczy wzbraniać się przed 
tym, aby być człowiekiem” 32, oraz: 

26 T e r l e c k i, Literatura na emigracji. E 178.
27 Szeroko o swoim rozumieniu wzajemnego uwarunkowania kultury polskiej i zachodnioeu-

ropejskiej T. T e r l e c k i  pisał w takich pracach, jak: Polska a Zachód. Próba syntezy (Londyn 
1947), Europejskość i odrębność kultury polskiej (á1948ñ. Sz), Przez Europę do Polski („Trybuna” 
1948, nr 15), Tysiąclecie Polski chrześcijańskiej. Wkład do kultury powszechnej (Chicago 1967).

28 T e r l e c k i, Głos diabelskiego adwokata (w sprawie literatury na emigracji). E 185.
29 T. T e r l e c k i, Rzeczy teatralne. Warszawa 1984.
30 T. T e r l e c k i: Krytyka personalistyczna. Londyn 1957; Egzystencjalizm chrześcijański. 

Londyn 1958.
31 T e r l e c k i, Literatura na emigracji. Cyt. z: E 175.
32 Ibidem. E. M o u n i e r  (Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac. Wybór, red.  

A. K r a s i ń s k i. Kraków 1960 áprzeł. A. K r a s i ń s k iñ) pisał m.in.: „Mamy więc stale być za- 
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Poznanie spraw człowieka i świata w tej mierze, w jakiej świat człowieka obchodzi [...] 
zawiązuje się tylko przez dobrowolne zaangażowanie, tylko przez sprzęgnięcie się z przed- 
miotem 33. 

Odniesione do literatury (czy też w ogóle do sztuki) słowa te odsłaniają jej 
szczególny wymiar. Poprzez łączność z rzeczywistością, z własnym czasem i miej-
scem oraz ze światem innych osób literatura ujawnia swą humanistyczną jakość 
i tę cechę krytyk starał się w swojej refleksji uwypuklić. 

Propagowanie przez Terleckiego koncepcji literatury zaangażowanej na emi-
gracji nie wypadło w korzystnym czasie. Polscy krytycy emigracyjni w hasłach 
o zaangażowaniu społecznym sztuki pisarskiej widzieli wyłącznie ideologię ana-
logiczną do propagowanej i wcielanej w życie w komunistycznej Polsce, chociaż 
program społecznego zaangażowania literatury powstał po drugiej wojnie świato-
wej we Francji i stał się szerzej znany wśród myślicieli Europy Zachodniej głów-
nie dzięki działalności Jeana-Paula Sartre’a i innych lewicowych intelektualistów 
francuskich 34. Zasugerowani ich postawą polscy krytycy na emigracji, obserwują-
cy wydarzenia w Polsce i na zachodzie Europy, nie rozumieli odmienności kon-
cepcji Terleckiego i w skrajnych przypadkach zarzucali mu nawet przynależność 
do „doktrynerów sowieckich” 35. Tymczasem idea zaangażowania, którą miał on 
na uwadze, właśnie przeciwstawiała się wszelkim tendencjom ograniczającym, 
doktrynerskim czy totalitarnym. Personalizm, stanowiący podstawę zaangażowa-
nia, jak podkreślał Terlecki:

Walczy o wyzwolenie człowieka z niewoli przedmiotów, narzędzi i maszyn, z niewoli 
pojęć oderwanych, z niewoli mitów.

Każdy człowiek i wszystko co ludzkie, co po ludzku wartościowe, każda myśl, każda li-
teratura, każda kultura urzeczywistnia się przez udział w „dramacie epoki”. Zaangażowanie 
jest jedyną drogą prowadzącą do wolności – tak brzmi podstawowy paradoks personalizmu 36.

Nie trzeba dodawać, że w krytycznej ocenie formułowanej przez Terleckiego 
były to problemy obce literaturze emigracyjnej. Nie tylko w jej treści nie znajdował 
on śladów zaangażowania, ale i nie widział go w postawach twórców przebywa-
jących na uchodźstwie. Ubolewał nad faktem, że twórcy ci nie piszą, nie biorą 
udziału w dyskusjach i życiu intelektualnym, że są nieobecni w „rewizji historii” 
i nie odpowiadają na „fałszerstwo przeszłości” płynące z kraju 37. W świetle tych 

angażowani myślą i działaniem i wystrzegać się utopii, nowych niekonformistycznych konformizmów. 
[...] Zastana rzeczywistość tylko dzięki naszemu w niej udziałowi staje się zapowiedzią i obietnicą, 
natomiast jedynie przez nasze zaniechanie – nieuchronną koniecznością” (s. 185), „Człowiek jest 
człowiekiem dzięki swemu zaangażowaniu” (s. 189).

33 T e r l e c k i, Głos diabelskiego adwokata (w sprawie literatury na emigracji). Cyt. z: E 186.
34 Na temat idei zaangażowania literatury zob. J.-P. S a r t r e, Czym jest literatura? Wy- 

bór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. T a t a r k i e w i c z. Przeł. J. L a l e w i c z. Wstęp  
T. M. J a r o s z e w s k i. Warszawa 1968. O postawach intelektualistów we Francji pisał m.in.  
T. J u d t  (Past Imperfect: French Intellectuals, 1944–1956. Berkeley 1992).

35 B i e l a t o w i c z, op. cit. Zob. też T e r l e c k i, O odpowiedzialności pisarza. E 195.
36 T e r l e c k i, Literatura na emigracji. Cyt. z: E 175.
37 Ibidem. Cyt. z: E 177. Warto uzupełnić, że z czasem własne żądania wobec literatury emi-

gracyjnej dotyczące jej zaangażowania Terlecki uznał za jedyną i nieudaną próbę. Zob. treść no- 
tatki T e r l e c k i e g o  cytowanej w: N. T a y l o r - T e r l e c k a, Tymon Terlecki. Emigrant – etos 
i rzeczywistość. W zb.: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. Red. H. Gosk, 
A. S. Kowalczyk. Warszawa, br., s. 174, przypis 15.
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zjawisk z wielkim niepokojem wypowiadał się o istnieniu i kształcie literatury 
polskiej w ogóle. Ponieważ w kraju nie mogła się ona swobodnie rozwijać, tym 
ważniejsze według Terleckiego było powstawanie literatury na wychodźstwie. 
Uzasadniał to, podkreślając podstawę warunków jej rozwoju:

Dla kraju niewolnego ma sens literatura wolna, czyniąca pełny użytek z wolności. Dla 
kraju odciętego od Zachodu ma wartość literatura łącząca z nim. Dla kraju skazanego na przy-
musową, sztuczną hodowlę pisarza, ma wagę literatura przeprowadzająca w swobodnej, nie-
skrępowanej dyskusji rewizję pojęć i w swobodnym, nieskrępowanym akcie dająca jej twórczy 
wyraz 38.

W swojej krytycznej ocenie stanu literatury emigracyjnej Terlecki był surowy 
i bezkompromisowy. Nie znaczy to jednak, iż nie starał się mówić głosem wywa-
żonym. Często przed wyrażeniem sądu krytycznego wyjaśniał swój pogląd i za-
strzegał, że chce być dobrze zrozumiany. Stąd w jego wypowiedziach o literaturze 
emigracyjnej znajduje się miejsce nie tylko dla surowej krytyki, ale także dla 
próby skomentowania w sposób przychylny utworów czy zjawisk literackich ma-
jących wartości, które – według kryteriów Terleckiego – pokonują podstawowe 
braki i słabości tej literatury. Wśród jej przedstawicieli krytyk dostrzegł autorów 
potrafiących swoim pisarstwem zademonstrować zaangażowanie literatury, prze-
ciwstawić się jej „niechęci sprzęgnięcia się z rzeczywistością” 39 i odrzucić nie-
umiejętność korzystania z daru wolności. Wskazał np. na publicystykę Zygmunta 
Nowakowskiego i twórczość satyryczną Mariana Hemara, ale nie był do końca 
przekonany, czy zaangażowanie rzeczywiście korzystnie wpłynęło na dzieła tych 
pisarzy. Natomiast bez zastrzeżeń wymienił nazwiska Wacława Grubińskiego 
i Pawła Hostowca (Jerzego Stempowskiego). Utwór pierwszego z nich – Między 
młotem a sierpem – określił jako „świadectwo, które jest zwycięskim sprawdzeniem 
i uwierzytelnieniem jego [tj. autora] postawy wobec świata”, a w powojennym 
pisarstwie Stempowskiego, szczególnie w jego Dzienniku z podróży do Niemiec 
i Austrii, dostrzegł „stanowisko obrony określonych wartości duchowych” 40.

Przede wszystkim jednak z entuzjazmem Terlecki komentował bogatą twór-
czość Kazimierza Wierzyńskiego. W jego powojennych tomach Krzyże i miecze 
oraz Korzec maku dostrzegł niezwykłe połączenie poezji zaangażowanej i progra-
mowej z poezją nieprogramową. Kiedy w roku 1946, jako kierownik wydawnictw 
w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, Terlecki opublikował pierwszy z wymienio-
nych tomów, w recenzji pod znamiennym tytułem Wielka książka emigracji tak 
streścił rozumienie określenia „literatura zaangażowana”: 

W sumie: ostatni tom Wierzyńskiego jest próbą lirycznego odporu na klęskę. Jest podjęciem 
ciężaru wspólnych przeznaczeń. Jest serdecznym obrachunkiem i wymierzeniem nam sprawie-
dliwości w świecie moralnym. Jest mobilizacją tych sił i walorów, które nie pozwalają padać 
ludziom, narodom i kulturom. Jest poezją samoocalającą z kryzysu.

Przez to wszystko stanowi pierwsze wielkie dzieło emigracji politycznej. I przez nią 
dzieło narodu, który się nie poddał i nie podda nigdy 41.

38 T e r l e c k i, Literatura na emigracji. Cyt. z: E 178.
39 Ibidem. Cyt. z: E 174.
40 Ibidem. Cyt. z: E 180.
41 T. T e r l e c k i, Wielka książka emigracji. Kazimierz Wierzyński „Krzyże i miecze”. „Wiado-

mości” (Londyn) 1946, nr 30. Cyt. z: E 201.
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Charakterystykę tę uzupełniają jeszcze inne sformułowania użyte w recenzji: 
„Krzyże i miecze wyrastają z przeżycia polskiego losu zbiorowego i z woli odczy-
tania jego sensu”, „słowo [...] staje się lirycznym zapisem losu zbiorowego”, 
„afirmacja wolności i afirmacja siły, tkwiącej w wolności, prześwietla poezję 
Krzyżów i mieczy”, ta afirmacja „czyni z książki o krzywdzie i klęsce – książkę 
dumy i moralnej nieugiętości”, „ta poezja czystego profilu, zdyscyplinowana, ry-
gorystyczna, wydaje się przez to zwycięstwem moralnym, opanowaniem schaoty-
zowanego świata przez sztukę, przez artyzm”, „poezja zrodzona na dnie nieszczęś- 
cia, dobywająca się z dna rozgromu” 42. Opisując w takich kategoriach ów tom 
poetycki, Terlecki dostrzegł w nim podobieństwo do Mickiewiczowskich Ksiąg 
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, które – jako specyficzne przesłanie 
kierowane do emigracji – były, w rozumieniu krytyka, dziełem znoszącym grani-
cę pomiędzy literaturą a „kształtowaniem życia otaczającego” i poprzez to – ideałem 
literatury zaangażowanej.

W swoich definicjach czy to zaangażowania, czy literatury wychodzącej „na-
przeciw swojemu losowi historycznemu i przeznaczeniu”, Terlecki operował ję-
zykiem nieprecyzyjnym, przesadnie metaforycznym, co złożyło się na wypowiedź 
pełną dwuznaczności. Nie do końca bowiem zrozumiałe są pełne emocji określenia 
wyrażające potrzebę, „by słowo każde zamykało treść żywą”, czy pompatyczne 
sformułowania o dziełach będących „odpowiedzią na wyzwanie świata”. Niejasne 
wydają się znaczenia przenośnych zwrotów opisujących literaturę emigracyjną 
jako zjawisko niespełnione i nieudane. Trudno przede wszystkim ustalić, co Ter-
lecki miał na myśli stwierdzając, że literatura na obczyźnie jest „chora na psycho-
nerwicę”, że „ucieka od swego losu” i odczuwa „lęk przed samą sobą”. Posługując 
się licznymi, nieprecyzyjnymi określeniami i zbyt rozbudowanymi metaforami, 
krytyk szczególnie nadużył figury personifikacji, którą zastosował do przedstawie-
nia tak abstrakcyjnego pojęcia, jak literatura. W konsekwencji rodzi się więc 
szereg pytań o sens niektórych słów i wyrażeń. Czym jest – gdy mowa o literaturze 
– „liryczny odpór na klęskę” albo „odparowanie razu wymierzonego przez los”? 
Co sprawia, że o poezji można powiedzieć, iż jest „samoocalająca z kryzysu”? Jak 
wreszcie w utworach literackich da się dostrzec „odżegnywanie się od życia”?

W końcowej części recenzji Krzyżów i mieczy Terlecki napisał ponadto, że 
poezja zawarta w tym tomie jest zdyscyplinowana i rygorystyczna, dlatego wyda-
je się „zwycięstwem moralnym” oraz „opanowaniem schaotyzowanego świata”. 
Rygor formalny i artystyczny tej poezji w jakiś sposób więc – w wyobrażeniu 
krytyka – ściśle odpowiada wyrażonej w niej postawie ideowej wobec świata. 
Niestety, Terlecki bliżej nie wytłumaczył owej złożonej relacji między tymi dwie-
ma sferami poezji Wierzyńskiego. Tym samym jeszcze bardziej osłabiał swoją 
argumentację na rzecz literatury zaangażowanej.

2

Mówiąc o zaangażowaniu Terlecki daleki był od traktowania sztuki literackiej 
w sposób czysto utylitarny. Wymagania, jakie stawiał literaturze emigracyjnej, 

42 Ibidem. Cyt. z: E 199–201.
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obejmowały bowiem również kryteria literackie. Świadczyło o tym choćby wyja-
śnienie, jakie przedstawił, odpierając zarzut Stefanii Zahorskiej co do rzekomo 
niesłusznego przyznania Czesławowi Miłoszowi nagrody im. Herminii Naglerowej 
w 1957 roku przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jako przewodniczący 
jury Terlecki tłumaczył:

Nagrodę [...] przyznaliśmy Miłoszowi za książki wydane na emigracji. Jury kierowało się 
przede wszystkim kryteriami literackimi. W świetle tych kryteriów niewielu pisarzy emigra-
cyjnych dorównywa Miłoszowi wielostronnością, poziomem i rezonansem międzynarodowym. 
[...]

Emigracja, literatura emigracyjna nie jest klubem zamkniętym. Należy się do niej przez 
zajmowaną postawę i przez ponoszenie konsekwencji tej postawy. Nie potrafiłbym wskazać 
zbyt wielu książek, które by dobitniej niż Zniewolony umysł wyrażały literaturę emigracyjną. 
Sprawie reprezentowanej przez tę literaturę twórczość Miłosza oddała większe usługi niż 
działanie niejednego z nas 43.

Ale, niewątpliwie, w grę wchodziły i kryteria pozaliterackie. Wśród wymagań 
stawianych literaturze emigracyjnej ważna była – jak widać z przytoczonych słów 
– „postawa” pisarza oraz oddanie „sprawie”, którą ta literatura reprezentuje. Pisząc 
o tego rodzaju wymaganiach, Terlecki nie miał jednak na myśli zaangażowania 
sztuki literackiej w powszechnie przyjmowanym znaczeniu otwartej i doraźnej 
walki ideologicznej czy w uproszczonym sensie literatury propagandy i protestu 44. 
Chodziło mu o coś innego: o zaangażowanie sztuki słowa przede wszystkim w zna-
czeniu jej wzniosłego wymiaru moralnego i wyrażanej bezkompromisowości, 
wierności, wolności 45. Gdy Terlecki mówił o zadaniach stojących przed pisarzami 
na emigracji czy o relacjach literatury i polityki lub nawet wtedy, gdy zrównywał 
utwory literackie z publicystyką, w istocie starał się wskazać wartości odnoszące 
się do postawy i osobowości człowieka, wartości humanistyczne, których definicje 
i uzasadnienia – podobnie jak w przypadku pojęcia zaangażowania – znajdował 
w filozofii personalizmu i egzystencjalizmu. Bardzo istotne bowiem w jego rozu-
mieniu literatury zaangażowanej, jak i sztuki słowa w ogóle, było dostrzeżenie 
i uwzględnienie w niej obecności człowieka.

Wydaje się, że wszędzie tam, gdzie w swojej refleksji Terlecki miał na uwadze 
właśnie manifestowaną w literaturze obecność człowieka, udało mu się dokonać 
niebagatelnych obserwacji opisywanych przez niego zjawisk. Wskazując na wy-
rażane w dziełach literackich wartości humanistyczne, mówił o tym, co jest jedną 
z najbardziej znaczących cech literatury i co ją, być może, w dużej mierze defi-
niuje. Niestety, odchodził od tego typu istotnych problemów, gdy starał się przed-
stawiać literaturę wyłącznie lub głównie w kategoriach jej zadań pozaliterackich 
i gdy próbował ją ujmować jako zjawisko pozostające w ścisłym związku z rze-
czywistością. Co więcej, pomimo tych wysiłków, nie zdołał dokładniej opisać 
literatury jako fenomenu, który uczestniczy w otaczającym życiu i je kształtuje. 
Nigdy nie wskazał bliżej, na czym owo kształtowanie życia przez literaturę mia-
łoby polegać. 

43 T. T e r l e c k i, Jeszcze w sprawie nagrody dla Czesława Miłosza. „Wiadomości” (Londyn) 
1958, nr 7.

44 Por. znaczenia użyte w: M. D a n i l e w i c z o w a, Pogląd ogólny na literaturę emigracyjną. 
W zb.: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965. 

45 Zob. np. T e r l e c k i, Jasna uchwała i zamącona dyskusja.
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Spomiędzy metaforycznych i wieloznacznych określeń zawartych w wypo-
wiedziach Terleckiego o literaturze zaangażowanej można jednak próbować wy-
dobyć zwroty, które dotyczą związku literatury z rzeczywistością, i starać się do-
strzec intencje krytyka. Odczytując dla przykładu jego uwagi o rozumieniu słowa 
w literaturze, które ma zamykać „treść w pełni pokrytą, poświadczoną życiem” 
i mieć „sens równy działaniu”, należy się domyślić, że chodzi tu o – niejednokrot-
nie przez Terleckiego podkreślany – bliski związek, a nawet utożsamienie treści 
dzieła literackiego z tym, co znajduje się poza nim. Przywodziłoby to na myśl 
problem wyrażenia prawdy w literaturze lub traktowania tekstu literackiego jako 
dokumentu albo wypowiedzi niefikcjonalnej. Choć krytyk nie nazwał tego w taki 
sposób, najwyraźniej tego rodzaju zagadnienia miał na uwadze – zrównywał prze-
cież literaturę z publicystyką oraz pisał o analogicznej funkcji słowa w literaturze 
i polityce. Trzeba przyznać, że było to zubożające traktowanie sztuki literackiej, 
któremu nie pomogła nawet ambitna, płynąca z wiary w wielkość sztuki, próba 
nadania słowu w literaturze tajemniczej mocy sprawczej (tak należy bowiem 
pojmować sformułowanie „sens równy działaniu”).

Idea więzi literatury z otaczającym życiem, z „własnym czasem i miejscem” 
zawarta była również w innych określeniach Terleckiego. Jedna z ról, jakie wy-
znaczał on literaturze emigracyjnej, dotyczyła dość niejasnej kategorii wierności 
własnej epoce i wyjścia „naprzeciw swojemu losowi historycznemu i przeznacze-
niu”. Wnioskując z innych sformułowań, można zauważyć, iż w wyznaczeniu tej 
roli chodziło jednak nie tyle o literaturę, ile o jej twórców. Terlecki zwracał się 
bowiem do pisarzy na wychodźstwie i żądał od nich np. tego, by korzystali z wol-
ności politycznej i brali udział w życiu intelektualnym emigracji. W jego opinii: 

Pisarz jest odpowiedzialny nie tylko w ograniczonym obrębie swego dzieła [...]. [...] jest 
odpowiedzialny za świat, za kulturę, w której żyje i którą uznaje za swoją, którą odczuwa jako 
wartość 46. 

Jego obowiązkiem jest więc obrona wartości świata kultury zachodniej. Ter-
lecki wielokrotnie je przywoływał, gdy mówił o godności, istnieniu, wyzwoleniu 
i osobowości człowieka. Literatura emigracyjna ma te wartości „pielęgnować” 
i „ocalić” oraz być bezkompromisowa, moralnie godna, wierna sobie. Właśnie 
w tak metaforyczny sposób Terlecki wyrażał się o jej powinnościach, nie dopo-
wiadając jednak, że chodzi tu, najprawdopodobniej, o to, by ona te wartości repre-
zentowała, opisywała, analizowała – by za pomocą sobie dostępnych środków 
artystycznych o nich, jako najwyższych wyznacznikach standardów moralnych, 
po prostu mówiła.

„W ostatecznej instancji pisarstwo nie jest przecież niczym innym, tylko prze-
jawieniem się człowieczeństwa, szczególną manifestacją osobowości ludzkiej” 47 
– te słowa Terleckiego, umieszczone pośród sformułowań o powinnościach mo-
ralnych literatury i jej twórców na emigracji, zdają się właściwie ujmować jego 
rozumienie literatury i wyrażanych w niej wartości. Można zatem zapytać: jak 
w dziełach literackich konkretnych pisarzy krytyk ten postrzegał ową manifestację 
osobowości ludzkiej? 

46 T e r l e c k i, O odpowiedzialności pisarza. Cyt. z: E 196.
47 T e r l e c k i, Jasna uchwała i zamącona dyskusja. Cyt. z: E 206.
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Zainteresowanie tą problematyką jest widoczne we wszystkich jego pracach 
krytyczno- i historycznoliterackich. W recenzji pierwszego po wojnie emigracyj-
nego wydania Vade-mecum Cypriana Norwida, pisząc o przełomowym charakterze 
tego cyklu, jego skomplikowanych dziejach wydawniczych czy formie wiersza 
wolnego, Terlecki użył określeń odnoszących się bezpośrednio do autora, jego 
postawy i osobowości 48. Wspominał o intelektualizmie romantycznego poety, 
wskazywał, że Vade-mecum jest „wystąpieniem moralisty”, którego moralizm 
„zmierza do świata prawdy”, i stwierdzał, że Norwid jest „wierny sobie i swoim 
poglądom na sztukę” 49. Jednak nawet mówiąc nie wprost, lecz językiem metafo-
rycznym o postawie czy osobowości twórcy manifestującego swą obecność w dzie-
le, Terlecki wskazywał na wartości, które w taki czy inny sposób przywołują 
człowieka. Jako przykłady mogą posłużyć niezwykła afirmacja życia dochodząca 
do głosu w „prawdziwej poezji”, którą Terlecki znajdował u Bolesława Leśmiana 50, 
lub szczególna ofiarność, solidarność, wiara w człowieka czy heroizm leżące 
u podstaw wojennej twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. O wyjątko-
wych wartościach odkrywanych w jej wierszach krytyk pisał z niemałym przeję-
ciem:

nikt, żaden z poetów polskich naszej generacji nie odpowiedział na wyzwanie wojennego ka-
taklizmu z taką siłą, z taką ofiarnością, z taką ostatecznością. 

[...] wybrzmiała ta poezja [...] tonem solidarności ludzkiej, wysokim tonem idealistycznym 
i humanitarnym.

[...] ta poezja, śmiertelnie zraniona wojną, modli się nie o lepszy świat, nie o zwycięstwo 
dobra, ale tylko, po manichejsku pojęte, od wieków obowiązujące wyrównanie szans między 
dobrem i złem, między cierpieniem i nie-cierpieniem, między bólem i radosnością życia. 

[...] jest to – poezja heroiczna. Jest heroiczna wtedy, gdy upiera się przy świecie wartości 
zaprzeczonych przez wojnę, jak i wtedy, gdy ucieka z tego świata do azylu przyrody [...]. Jest 
heroiczna, bo walczy o ocalenie wiary w siebie i wiary w człowieka 51.

Skupienie uwagi na osobowości twórcy, na jego świecie wartości czy w ogó-
le zainteresowanie człowiekiem można dostrzec bez trudu w szkicach krytyczno-
literackich i esejach biograficznych Terleckiego poświęconych poszczególnym 
pisarzom i artystom 52. Te teksty, niejednokrotnie o kształcie rozbudowanych re-
cenzji książkowych, stanowią w jego dorobku pokaźny zbiór swoistych portretów. 
Zawierają osobiste wspomnienia piszącego, a charakterystyce dzieł nieodłącznie 
towarzyszą zarys sylwetki danego artysty i uwagi o jego osobowości. Dokumen-
tują one zafascynowanie Terleckiego tematem wielkich artystów, twórców, pisa-
rzy oraz osobowością wybitnego człowieka i geniusza. Pozwala to zrozumieć, 
skąd w esejach znawcy literatury i sztuki teatralnej pojawiły się niespodziewanie 

48 T. T e r l e c k i, Vade-mecum. „Kultura” (Paryż) 1954, nr 5.
49 Ibidem, s. 69–70.
50 T. T e r l e c k i, Wspomnienie o Leśmianie. „Wiadomości” (Londyn) 1948, nr 8, s. 2. Terlec-

ki pisał tu: „każda prawdziwa poezja jest łaską wzmożonego życia, łaską pocieszenia i umocnienia 
w życiu” (cyt. z: T. T e r l e c k i, Bolesław Leśmian. S 17).

51 T. T e r l e c k i, O Marii Pawlikowskiej. „Orzeł Biały” 1945, nr 37. Cyt. z: T. T e r l e c k i, 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. S 133–135.

52 Zob. eseje T. T e r l e c k i e g o  zebrane w tomach Ludzie, książki i kulisy (Londyn 1960) 
i Spotkania ze swoimi. Teksty o podobnym charakterze znalazły również miejsce w jego książ- 
kach gromadzących prace publicystyczne oraz dotyczące teatru – zob. Szukanie równowagi i Rzeczy 
teatralne. 
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postacie Leonarda da Vinci i Mikołaja Kopernika czy malarzy 53. Najbardziej 
wnikliwie krytyk zajmował się, oczywiście, przedstawicielami zarówno polskiej, 
jak i światowej literatury oraz teatru: reżyserami i aktorami, o czym świadczą 
rozprawy książkowe poświęcone Helenie Modrzejewskiej i Stanisławowi Wyspiań- 
skiemu 54.

W esejach biograficznych o ludziach pióra i sceny Terlecki ze szczególną 
uwagą przyglądał się tym aspektom ich osobowości, które łączył z zagadnieniami 
talentu artysty i procesu twórczego. Fakty z życia pisarza zestawiał krytyk z jego 
dziełami, a cechy charakteru i zdolności kojarzył z właściwościami jego sztuki. 
Taka praktyka miała na celu uchwycenie istoty tej twórczości i wskazanie jej 
głównych rysów. Widać ów zabieg częściowo w eseju, który powstał w związku 
ze śmiercią Jana Lechonia. W dorobku literackim, postawie i osobowości poety 
Terlecki dostrzegł rozdzierający dualizm – „dwa profile”, „dwa istnienia”. W to-
mie Karmazynowy poemat widział sprzeczność między wierszem wstępnym 
a treścią pozostałych utworów. Wyrażona w tym tomie postawa poety-romantyka 
przeczyła z kolei wizerunkowi „dandysa literackiego” ze zbioru Srebrne i czarne. 
Dualizm w osobowości Lechonia tkwił natomiast w odmiennych – zdaniem kry-
tyka – typach inteligencji i uczuciowości poety. „Zuchwała” i „ryzykancka” 
w wyrażaniu opinii inteligencja zderzała się bowiem z „głęboką”, „przeczuloną” 
uczuciowością, co niekiedy znajdowało, oczywiście, odpowiedni wyraz w twór-
czości poety. Próbując wyjaśnić to zjawisko, Terlecki jak zawsze uciekał się do 
języka metaforycznego:

Przeniknięcie ciemnego nurtu uczucia światłem intelektu stanowi jeden z jej [tj. poezji 
Lechonia] uroków. Niektóre wiersze są cudami – cudami pokrycia się tych sprzecznych profi-
lów. Osiągnął w nich Lechoń punkty idealnej równowagi; ich oszczędna, sugestywna, jakby 
absolutna forma jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej zgody i ciszy 55.

Jednak tylko w niektórych wierszach wskazywane sprzeczności zostały pogo-
dzone tak doskonale. Za ich pomocą próbował Terlecki wyjaśnić inną, bardziej 
wszechobecną cechę tej poezji, a mianowicie jej „nierówny rytm”, „szczupłość” 
i „długie okresy jej zahamowania”. Komentował na temat niedokończonego dzie-
ła rozgoryczonego, nie mogącego znaleźć harmonii i rozdartego wewnętrznie 
poety. Uzasadnienia swoich obserwacji krytyk doszukiwał się także w listach, 
które wymieniał z autorem na początku lat pięćdziesiątych.

Podobne uwagi formułował Terlecki o Dylanie Thomasie. Odwołując się do 
wybranych wydarzeń z życia walijskiego poety, analizując intensywność jego 
doświadczeń, omawiając nawet jego zmysłowość, cielesność i żywiołowość, pró-
bował wymienić wszystkie cechy talentu Thomasa na podstawie jego dramatu 
Under Milk Wood. Zdaniem krytyka utwór ten –

Łączy ostrość odczuwania zmysłowego, realistycznej obserwacji z poetyckim polotem, 

53 Zob. eseje zamieszczone w Szukaniu równowagi: Leonardo i Paul (1953), Marginalia Ko-
pernikowskie (1973), Kossowski of Aylesford (1984) i Marian Bohusz – malarz z inspiracji religijnej 
(1978).

54 Zob. T. T e r l e c k i: Pani Helena. Opowieść biograficzna o Modrzejewskiej. Londyn 1962; 
Stanisław Wyspiański. Boston 1983.

55 T. T e r l e c k i, Dwa profile Jana Lechonia. „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 23. Cyt. z:  
T. T e r l e c k i, Jan Lechoń. S 87–88.
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rzewny liryzm, tragiczną ocenę życia z blaskiem humoru, wynalazczy werbalizm z dyscypliną, 
prowincjonalność z religijnością, z wymową wszechludzką 56. 

Podobnie pisał też krytyk o Eliocie, kiedy zwracał uwagę na jego pracę my-
ślową, organizację twórczą i proces tworzenia. Według Terleckiego organizacja 
twórcza u Eliota równoważy „wzruszenie rozpoznaniem intelektualnym, zespala 
idee z uczuciami, usilnie kontroluje proces tworzenia”, co sprawia, że poezja au-
tora Ziemi jałowej jest filozoficzna i zarazem tak ściśle związana z życiem 57. 
Wyrażone w niej prywatne doświadczenia autora stały się „prawdą o całej epoce”. 
Wskazując na wymiar ponadosobisty dzieła, Terlecki nie pomniejszał zagadnienia 
osobowości twórcy – dalej bowiem próbował je podkreślać zwłaszcza wtedy, gdy 
mówił o „pełni wyrazu” i „nieprzerwanej ciągłości rozwoju” osobowości poety. 
Jej manifestację widział szczególnie wyraźnie w całościowym odczytaniu wierszy 
i publicystyki Eliota.

Krytyk bez oporów łączył obserwacje dotyczące postawy i osobowości twórców 
z uwagami o ich dziełach. Ta praktyka budzi wiele wątpliwości wobec problemów, 
jakie zawsze pojawiają się przy opisie kategorii tak trudnych do uchwycenia, jak 
postawa czy osobowość autora. Terlecki, formułując sądy o intelektualizmie i mo-
ralizmie Norwida, o inteligencji i uczuciowości Lechonia, o zmysłowości i żywio-
łowości Thomasa czy o przeżyciach Eliota, bardzo śmiało pisał zatem o przymio-
tach umysłu i osobowości poetów, o cechach ich charakteru – czyli o zjawiskach, 
których nie da się zweryfikować mając przed sobą jedynie tekst utworu literackie-
go. Wprawdzie odwoływał się przy tym i do innych źródeł, jak np. korespondencja 
twórcy lub wiedza o faktach z jego życia, potwierdzona – w przypadku pisarzy 
współczesnych – osobistymi kontaktami krytyka, ale jego znajomość z Lechoniem, 
Wierzyńskim czy Andrzejem Bobkowskim nie stanowiła jednak wystarczającej 
podstawy do wysnuwania tak pewnych wniosków o osobowości tych pisarzy, by 
posunąć się do ryzykownych stwierdzeń o dualizmie inteligencji i uczuciowości 
Lechonia, całkowicie utożsamić życie Wierzyńskiego z jego dziełem czy też wy-
powiedzieć się autorytatywnie o prawości wewnętrznej Bobkowskiego 58.

3
Badając sposoby przejawiania się osobowości autora w dziełach literackich, 

analizując zagadnienia talentu artysty i problematykę procesu twórczego czy 
wskazując na wartości, które odnoszą się do postawy człowieka, Terlecki potwier-
dzał swoje zainteresowanie podstawowym pojęciem osoby, specyficznie definio-
wanym i opracowanym na gruncie filozofii personalistycznej oraz tworzącym  
jej fundamentalną tezę 59. Kiedy też w 1947 roku oświadczał, że – powtórzmy –  

56 T. T e r l e c k i, Dylan Thomas. (1954). Cyt. z: Sz 357.
57 T e r l e c k i, Światła nad ziemią jałową. Sz 392.
58 Zob. T. T e r l e c k i: Wierzyński czyli poeta. W zb.: „Przebity światłem“. Pożegnanie z Ka-

zimierzem Wierzyńskim. Londyn 1969; Andrzej Bobkowski. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 32/33; 
Dwa profile Jana Lechonia.

59 Zob. M o u n i e r, Co to jest personalizm? Zob. też K. D y b c i a k, Personalistyczna kry-
tyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław 1981. Pośród przymiotów osoby 
definiowanej na gruncie personalizmu wymienia się przede wszystkim: jej wolność i niezależność, 

I-4.indd   66 2012-09-03   13:17:05



67„SZCZEGÓLNA MANIFESTACJA OSOBOWOŚCI LUDZKIEJ”

„w ostatecznej instancji pisarstwo nie jest przecież niczym innym, tylko przeja-
wieniem się człowieczeństwa, szczególną manifestacją osobowości ludzkiej”, to 
świadomie i otwarcie opowiadał się za modelem krytyki personalistycznej 60. 
Widoczne jest też, że po dziesięciu latach, w momencie publikacji metakrytycznej 
rozprawy Krytyka personalistyczna, był już wprawionym przedstawicielem zary-
sowanego w niej podejścia do literatury. Dało się dostrzec, że cechowało ono 
pisarstwo Terleckiego od początku 61. Silniej lub słabiej przejawiało się w prawie 
całej jego późniejszej refleksji nad literaturą.

Jednak w punkcie wyjścia uprawianie krytyki personalistycznej przez Terlec-
kiego nie było w pełni świadome. Wyjaśniał to on sam już w rozpoczynających 
wymienioną rozprawę zdaniach: 

Gdy w r. 1930 zacząłem w „Słowie Polskim” i gdzie indziej ogłaszać pierwsze studia 
krytyczne, nie znałem słowa „personalizm”. Jak to nieraz bywa, istniało ono od dawna, ale żyło 
w utajeniu, na marginesie myśli jako jeden z „izmów” o wielu znaczeniach. [K 23]

Następnie celnie wskazał na odmienność funkcjonowania tego pojęcia kiedyś 
i w czasie, gdy pisał te słowa, a wypowiadając się na temat początków personalizmu 
w kraju, stwierdził: 

Określenie „krytyka personalistyczna” zjawiło się w Polsce na krótko przed wojną. 
Pierwszy użył go Ludwik Fryde, [...] [który] objął tym terminem Hieronima Michalskiego 
i mnie. [K 25] 62

Przywołując opinię krytyka i odnotowując, jak widać, nie bez satysfakcji, że 
już przed wojną został zaliczony do przedstawicieli krytyki personalistycznej, 
Terlecki uzupełnił, że w swojej wczesnej działalności realizował założenia perso-
nalizmu instynktownie i odruchowo, albowiem dopiero później praktyka ta zosta-
ła uświadomiona i nazwana przez epokę. W rozprawie teoretycznej o krytyce 
personalistycznej autor zestawił własne poglądy na ten temat z personalizmem 
Mounierowskim, który uznał za najbliższy swojemu podejściu, „syntetyczny” 
i „najbardziej reprezentatywny dla naszego czasu” (K 25). Zabieg taki miał cha-
rakter prekursorski, na co wskazał sam Terlecki stwierdzając, że nie zna „żadnego 
zastosowania personalizmu do krytyki literackiej czy artystycznej” (K 25–26) 63. 

integralność, otwartość na inne byty, jej dynamiczność, komunikacyjność, aktywizm i akceptację 
założeń teistycznych.

60 Zob. aspekty tego modelu przedstawione i poddane analizie przez D y b c i a k a  (op. cit., 
s. 48–51).

61 N. Ta y l o r - Te r l e c k a  (op. cit., s. 182) odnotowała: „Filozofia personalistyczna, wyłożona 
systematycznie w książeczce pt. Krytyka personalistyczna (Londyn 1957), przedtem jednak wyczu-
ta intuicyjnie, cechuje jego pisarstwo od początku, czyli od doktoratu napisanego pod kierunkiem 
Juliusza Kleinera, bronionego we Lwowie w 1932 r., a opublikowanego w postaci książkowej jako 
Rodowód poetycki Ryszarda Berwińskiego (Poznań 1937)”.

62 Określeniem „krytyka personalistyczna” L. F r y d e  posłużył się w rozprawach Trzy poko-
lenia literackie („Pion” 1938, nr 45) i Drogi współczesnej krytyki literackiej („Wiedza i Życie” 1938, 
z. 12).

63 Nie znajdując w źródłach przykładów zastosowania personalizmu w tych celach, Terlecki 
nie wymienił też w swojej rozprawie żadnego nazwiska krytyka. Uczynił to natomiast w audycji 
Radia Wolna Europa recenzując w 1958 roku książkę S. Pigonia. O jego monografii Władysław 
Orkan. Twórca i dzieło powiedział m.in.: „Jeśli jakaś praca jest naoczną ilustracją, jest wzorem 
krytyki personalistycznej, jak ją niedawno usiłowałem sformułować – to właśnie monografia o Or-
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Zauważył, że personaliści, zwłaszcza filozofowie francuscy skupieni wokół cza-
sopisma „Esprit”, rzadko pisali o sztuce, a Mounier w swojej ostatniej książce, Le 
Personnalisme, przedstawił jedynie krótki i pobieżny szkic na temat estetyki 
personalistycznej. Terlecki wiedział przy tym o niedoskonałości podjętej przez 
siebie próby. Jego propozycje rzeczywiście stanowiły bardzo uogólniony zarys 
teorii krytyki personalistycznej, lecz mimo to zapewniły mu tytuł twórcy, „odkryw-
cy” i propagatora tego nurtu na gruncie polskim 64.

Swój wykład personalizmu Terlecki rozpoczął od podstawowego stwierdzenia: 
Krytykę personalistyczną można wyprowadzić z prostego i raczej niespornego założenia: 

każdy akt twórczy jest aktem osobistym, każde dzieło jest znakiem danym przez osobę ludzką 
i utrwalonym w jakimś materiale. [K 27]

Przywołując tę fundamentalną dla personalizmu kategorię, krytyk dopowiadał 
jej znaczenia. Osoba ludzka – pisał – to pojedynczy ośrodek świadomości, najwyż-
sza postać istnienia, to źródło wartości i droga do ich poznania, to centrum świata 
i miara wszechrzeczy. Tak rozumianą kategorię osoby uzupełniał jeszcze o kon-
kretne jej przymioty odwołujące się do nastawienia na drugiego człowieka, na 
zbiorowość ludzi: osoba jest poddana ruchowi poza siebie, który „jest treścią 
i sensem osoby ludzkiej, jest źródłem i sensem kultury ludzkiej” (K 29). Przykład 
tak swoistego zaangażowania się osoby ludzkiej w inne istnienia stanowi dzieło 
sztuki, a zwłaszcza dzieło literackie. Jego twórca jest właśnie tak rozumianą osobą 
– bytem w ruchu od siebie ku innym, w łączności ze zbiorowością innych osób, 
istniejącym dzięki wspólnocie. Tę niezwykłą więź Terlecki opisał posługując się 
nieco przesadną metaforą: artysta odbiera od świata „ładunek pobudzeń, przejmu-
je w siebie nasienie i wchodzi w stan brzemienny. Jego płodem jest dzieło” (K 30). 
Ujęty w kategoriach personalistycznych twórca to także ktoś istniejący konkretnie, 
ktoś związany z ciałem i historią, „wprzęgnięty w życie”. 

Terlecki nie był precyzyjny w formułowaniu definicji, ale kategorię osoby i jej 
relacji ze światem przedstawił dokładnie. Zarysowując zaś stanowisko krytyki 
personalistycznej, wielokrotnie podejmował, w charakterystyczny dla siebie, ese-
istyczny sposób, próbę uchwycenia jej zadań i przedstawienia pytań, na które 
usiłuje ona odpowiedzieć. Niektóre z jego stwierdzeń noszą znamiona dość udanej 
– jak się wydaje – definicji opisywanego przedmiotu:

Krytyka personalistyczna dochodzi, co w twórcy i w dziele jest odrębne, niepowtarzalne, 
jedyne. Równocześnie usiłuje wskazać, co ta odrębność, niepowtarzalność, jedyność zawdzię-
cza wspólnocie. [...]

[...] Krytyka personalistyczna pragnie zrozumieć i wytłumaczyć to pchnięcie energii, 
które stało się bodźcem do powstania utworu. [...]

kanie” (T. T e r l e c k i, Stanisław Pigoń o Władysławie Orkanie. Cyt. z: V. We j s - M i l e w s k a, 
Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz No-
wakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki. Kraków 2007, s. 424). Warto na 
marginesie odnotować, iż Terlecki był również bardzo uważnym obserwatorem pokrewnej jego za-
interesowaniom myśli spod znaku „Więzi” – czasopisma warszawskich personalistów powstałego 
w 1958 roku (zob. K. D y b c i a k, Przedmowa. K 10).

64 Zob. D y b c i a k, Personalistyczna krytyka literacka, s. 98. Zob. też „Człowiek renesansowy”.  
O osobie i dziele Tymona Terleckiego z Bolesławem Taborskim rozmawia Krzysztof Dorosz SJ. W zb.: 
Tymon Terlecki. Etos emigranta, s. 165–168.
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Krytykę personalistyczną obchodzi dzieło w najgłębszej tajemnicy powstawania i najszer-
szym zasięgu oddziaływania. [K 32]

Swoją charakterystykę krytyki personalistycznej Terlecki uzupełniał uwagami 
o trzech jej „przeciwieństwach” – formalizmie, materializmie i „idealizmie etnicz-
nym” – wskazując, czym omawiana krytyka jest w zestawieniu z innymi współ-
czesnymi ideami lub nurtami myśli krytycznoliterackiej i filozoficznej. Opierając 
się na – trzeba przyznać – nie zawsze trafnych i precyzyjnych definicjach tych 
nurtów, próbował wykazać, jak bardzo krytyka personalistyczna różni się od nich. 
Porównując ją do formalizmu, zauważał, że nie akceptuje ona prymatu techniki 
i „odrywania kształtu artystycznego od zawartości, od osoby ludzkiej, od podłoża 
twórczego” (K 35), jakkolwiek nie lekceważy techniki w sztuce, gdyż środki wy-
razu artystycznego traktuje jako pochodne osoby lub przynajmniej jako elementy 
równolegle z nią istniejące. Terlecki podkreślał tę integralną zależność aż do prze-
sady, nadmiernie utożsamiając zawartość dzieła wyłącznie z osobą twórcy i spro-
wadzając tę zawartość do trudno uchwytnej kategorii osobowości. Niemniej jednak 
udało mu się wskazać ważną cechę opisywanej przez siebie krytyki personalistycz-
nej jako metody mającej własne kryterium oceny dzieła sztuki. Jeśli w środkach 
artystycznych nie można zaobserwować osobowości autora, to – według tego 
kryterium – utwór zasługuje na ocenę negatywną. Albo inaczej: technika nie wy-
rastająca z podłoża osobowego stanowi ujemną wartość artystyczną. Należy żało-
wać, że Terlecki nie wypowiedział się szerzej na temat tego niepowszedniego 
kryterium i nie wyjaśnił, w jaki sposób miałoby się odbywać dostrzeżenie poza 
środkami artystycznymi osobowości autora oraz jak należy rozumieć związek 
między techniką utworu a jego podłożem osobowym 65.

Starając się dodać, co jeszcze określa istotę krytyki personalistycznej, Terlec-
ki bez szczegółowszych komentarzy stwierdził, że jest ona systemem otwartym, 
żywym i oddziałującym na życie. Używając określeń, które dałyby się zastosować 
do opisu wielu innych praktyk krytycznych, wskazał też, iż omawiany nurt staje 
w obronie spójności dzieła i artysty, pragnie ich ogarnąć jako jedną całość, a sztu-
kę chce ukazać we wszystkich jej wymiarach, włącznie z kontekstem historycznym.

Metakrytyczna rozprawa Terleckiego stanowi w jego twórczości swoisty, 
sięgający podstaw filozoficznych ośrodek refleksji nad literaturą i sztuką oraz jest 
tej refleksji teoretycznym uporządkowaniem i uzasadnieniem. W świetle tej roz-
prawy większej sensowności nabiera wiele, nie zawsze dotychczas klarownych, 
wypowiedzi krytyka, zwłaszcza jego interpretacje twórczości niektórych pisarzy 
czy definicje literatury rozumianej jako przejaw człowieczeństwa i „manifestacja 
osobowości ludzkiej”.

W swojej monografii krytyki personalistycznej Krzysztof Dybciak stwierdził, 
że praca Terleckiego jest niezwykła w skali światowej, stanowi bowiem próbę 
zaprezentowania estetyki personalistycznej oraz uchwycenia istoty i struktury 
krytyki opartej na założeniach filozoficznych Mouniera 66. Z pism francuskiego 
filozofa – zauważył Dybciak gdzie indziej – Terlecki jako pierwszy, w sposób 

65 Praktyka krytyczna autora Szukania równowagi też nie wydaje się tu pomocna. Przykładowo: 
w rygorze formalnym i artystycznym poezji Wierzyńskiego dostrzegał T e r l e c k i  (Wielka książka 
emigracji) odpowiednik wyrażonej w niej postawy ideowej, ale tej relacji nie wyjaśnił.

66 D y b c i a k, Personalistyczna krytyka literacka, s. 47.

I-4.indd   69 2012-09-03   13:17:06



70 ANDRZEJ KARCZ

nowatorski i pragmatyczny, wywiódł teorię krytyki sztuki i program literacki 67. 
Inni komentatorzy rozprawy Terleckiego wyrazili podobnie przychylne opinie. 
Obok nich pojawiły się jednak i oceny bardzo niepochlebne. Głównym zarzutem, 
jaki padł pod adresem Krytyki personalistycznej, było wskazanie na jej ogólniko-
wość, brak precyzyjności i przejrzystości. Wytknięto tej pracy niedokładnie zde-
finiowane terminy, niejasne i niekonsekwentne założenia, nadmiar „uduchowio-
nego” słownictwa i banalnego aparatu pojęciowego. Według krytyków rozprawa 
Terleckiego nie ma zatem charakteru tekstu teoretycznego, a ponadto utraciła 
z czasem wagę poznawczą 68. Pojawiło się też chyba najbardziej uzasadnione za-
strzeżenie wobec podejścia personalistycznego do literatury, dotyczące nieuchwyt-
ności zaprezentowanej koncepcji. Zdzisław Najder napisał: 

obraca się ona [tj. koncepcja] w sferach trudno dostępnych poznaniu naukowemu. Zwraca 
bowiem uwagę [...] tylko na twórcę i odbiorcę dzieła sztuki – a nie na samo dzieło, najłatwiej 
dostępne analizie 69.

Jako metakrytyczna rozprawa mająca ambicje teoretyczne wypowiedź Terlec-
kiego rzeczywiście budzi dużo wątpliwości. Przede wszystkim uderza jej przesad-
nie eseistyczny charakter, widoczny choćby w użyciu niespodziewanych przenośni 
i porównań czy w zbyt ogólnych sformułowaniach prezentujących, głównie poprzez 
negację, zaledwie zarys problematyki zamiast jej wnikliwego opisu i analizy. Po-
nadto – z wyjątkiem kategorii osoby – w rozprawie brakuje wyczerpujących defi-
nicji terminów i pojęć. Wprawdzie takie właśnie są charakterystyczne cechy stylu 
autora Szukania równowagi, dające się zaobserwować również w innych jego pis- 
mach, lecz trudno jest usprawiedliwić taki typ wywodu w rozprawie teoretycznej. 
Krytyk-personalista omawia zajmujące go podejście do literatury i przedstawia 
jego założenia posługując się typowymi dla niego formami i narzędziami. Nie 
sięga więc po język precyzyjny, uschematyzowany, naukowy, lecz wybiera wypo-
wiedź bardziej swobodną, zbliżającą się do literatury, krytyki czy nawet publicy-
styki 70. Stara się, by jego sposób mówienia nabrał cech kameralności, był atrak-
cyjny i przystępny – szczególnie wobec faktu, że temat stanowią trudne problemy 
estetyki i filozofii. Rezultatem tak prowadzonego wywodu są jednak nieścisłości 
i zaciemniony obraz przedstawianej problematyki.

Usprawiedliwiony wydaje się także zarzut, że w swojej prezentacji krytyki 
personalistycznej Terlecki pomija dzieło literackie, zwracając uwagę tylko na 
twórcę i odbiorcę (którego, nawiasem mówiąc, w swojej praktyce ujmował wy-
łącznie jako zbiorowość czy wspólnotę osób). Pomimo iż „dzieło” jako termin 
i przedmiot wywodów pojawia się w omawianej rozprawie prawie równie często 
jak „twórca” i „odbiorca”, to nie zajmuje należnego mu miejsca. Krytyk, co praw-
da, pisał o dziele, ale widział w nim jedynie znak dany przez twórcę i przykład 
personalistycznego zaangażowania się osoby w inne istnienia. Dzieło służyło 
Terleckiemu jako tło szerszej problematyki. Interesowało go u samego źródła 

67 D y b c i a k, Przedmowa. K 8.
68 Zob. Z. N a j d e r, Recepty i logika. „Twórczość” 1957, nr 10. – D. U l i c k a, Na scenie 

kultury. „Nowe Książki” 1988, nr 11. – M. P e t e r, Dzieło i twórca. Personalizm Tymona Terlec-
kiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. 

69 N a j d e r, op. cit., s. 105.
70 Zob. analogiczne obserwacje D y b c i a k a  (Personalistyczna krytyka literacka, s. 49).
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powstania i w „najszerszym zasięgu oddziaływania” i właśnie te problemy odda-
lały go od głównego zagadnienia. Krytyk przywoływał wprawdzie środki wyrazu 
artystycznego i technikę dzieła, wskazywał nawet na łączny charakter jego zawar-
tości i formy, ale najwięcej uwagi poświęcał mniej uchwytnej spójności dzieła 
i artysty oraz ogólnie ujętemu i – wbrew deklaracjom – rzadko uwzględnianemu 
„aktowi przymierza osób ludzkich” (K 44). 

O tym, że Terlecki pomijał pojęcie najbardziej podstawowe w refleksji nad 
literaturą, świadczy też jego praktyka krytycznoliteracka. W licznych esejach, 
recenzjach czy szkicach brak jest szczegółowych odwołań do konkretnych utwo-
rów literackich, nie analizuje się ich artyzmu i nie podejmuje się interpretacji ich 
znaczeń – choć krytyk zbliżał się do nich, gdy mówił o wartościach wyłaniających 
się z dzieła. Sposób, w jaki Terlecki traktował dzieło literackie, nie satysfakcjo-
nuje. W podejściu personalistycznym do literatury liczy się przede wszystkim – 
jako „miara wszechrzeczy” – osobowość twórcza, ważne są kategorie twórcy oraz 
odbiorcy, relacje międzyosobowe, zbiorowość innych osób i kontakt międzyludz-
ki. Dzieło, tekst i jego struktury artystyczne – rozumiane jako pochodne osoby 
twórcy i model układu międzyosobowego – siłą rzeczy stają się tu jedynie preteks- 
tem do wypowiedzi na temat tych kategorii. Konkretny utwór literacki schodzi 
na drugi plan i niejednokrotnie jest przez to badany pobieżnie i powierzchownie. 

Niewielkie zainteresowanie dziełem, czyli przedmiotem najłatwiej dostępnym 
analizie, osłabia koncepcję krytyki zaprezentowaną przez Terleckiego. Jak słusznie 
zauważono, nie ułatwia ona poznania naukowego 71. Trudno się z tym nie zgodzić, 
nawet pamiętając o jej mocniejszych stronach, zwłaszcza o wskazywanych tu już 
czynnościach sięgania po założenia filozoficzne, rozumienia dzieła jako zindywi-
dualizowanego znaku danego przez osobę ludzką, dostrzegania osobowości auto-
ra w środkach artystycznych utworu, zainteresowania jego oddziaływaniem i wy-
chodzenia ku odbiorcy. Dopiero w kilku późniejszych pracach Terleckiego dzieło 
literackie znalazło się bliżej centrum uwagi krytyka. Najlepiej świadczą o tym jego 
teksty o charakterze naukowym, w których w sposób systematyczny zostały pod-
dane rozbiorowi elementy składowe i konstrukcja utworu literackiego oraz w któ-
rych podjęto próbę interpretacji znaczeń. Mowa o rozprawach takich, jak Analiza 
strukturalna „Dwóch teatrów” Jerzego Szaniawskiego czy The Dionysian and 
Apollinian Antinomy in Kazimierz Wierzyński’s Early Poetry 72. Nie można ich 
jednak uznać za reprezentujące krytykę personalistyczną – jej metody zostały tu 
zastąpione sposobami traktowania zjawisk literackich charakterystycznymi dla 
innych praktyk badawczych. 

Podejście do literatury nakierowane na osobę twórcy każe zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt krytyki personalistycznej, będący jej integralną częścią, a na-
wet podstawą. W personalizmie Mouniera interesował Terleckiego wymiar religij-
ny, katolicki tego nurtu filozoficznego. Dlatego też idee francuskiego filozofa 

71 Zob. N a j d e r, op. cit., s. 105.
72 T. T e r l e c k i: Analiza strukturalna „Dwóch teatrów” Jerzego Szaniawskiego. „Tematy” 

1969, nr 31/32; The Dionysian and Apollinian Antinomy in Kazimierz Wierzyński’s Early Poetry. 
W zb.: For Wiktor Weintraub: Essays in Polish Literature, Language, and History Presented on the 
Occasion of his 65th Birthday. The Hague 1975. Przedruk w tłumaczeniu na język polski, autorstwa 
R. P a w l u k i e w i c z a: Antynomia dionizyjsko-apolińska we wczesnej poezji Kazimierza Wierzyń-
skiego. „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 7.

I-4.indd   71 2012-09-03   13:17:06



72 ANDRZEJ KARCZ

odnoszące się do chrześcijańskiego rozumienia osoby i jej związków z otoczeniem 
autor Szukania równowagi starał się zastosować do literatury i wykorzystać w swo-
jej koncepcji krytyki. Interpretując dzieła literackie nie unikał więc bezpośrednich 
odniesień do osoby Boga i tam, gdzie było to uzasadnione, dopowiadał i wskazy-
wał ten kierunek odczytania znaczeń, np.:

Gdy się spojrzy uważniej w poezję Obertyńskiej, nie można mieć wątpliwości, że przeni-
ka ją na wskroś uczucie religijne. [...]

Odkrywanie piękności rzeczy drobnych, niepozornych, pospolitych, niesłusznie lekce-
ważonych jest pochwałą nie tylko stworzonego – ale i Stwórcy. Odkrywanie tajemnic jest 
stwierdzeniem obecności Wszechobecnego. Obertyńska widzi Go we wszystkim, przybliża, 
uziemia. Oswaja Go czy oswaja nas z Jego obecnością. Czyni Go towarzyszem naszej co-
dzienności 73.

Wartości chrześcijańskie stanowiły bardzo istotny element stanowiska perso-
nalistycznego Tymona Terleckiego, ukierunkowywały jego rozumienie zjawisk 
literackich oraz decydowały o jego wyborze i ocenie literatury. Takie ideologiczne 
do niej podejście – choć odznaczające się subtelnością, umiarem i wyważeniem 
sądu – widoczne jest w jego eseistyce, recenzjach, wspomnieniach, portretach li-
terackich, a nawet w publicystyce 74.

4

O szczególnym miejscu wartości chrześcijańskich w przekonaniach i pisarstwie 
Terleckiego świadczy inna jego obszerna rozprawa – Egzystencjalizm chrześcijań-
ski. Opublikowana zaledwie rok po Krytyce personalistycznej, była niejako jej 
uzupełnieniem. Autor tych prac bowiem dalej porządkował i uzasadniał swoją 
wizję literatury i koncepcję krytyki literackiej, usiłując stworzyć dla nich podbu-
dowę filozoficzną. Tak w egzystencjalizmie, jak i w personalizmie – dwóch współ-
czesnych mu nurtach filozoficznych popularnych w Europie przed- i powojennej 
– znajdował bliskie sobie idee łączące tragizm losu jednostki ludzkiej, podmioto-
wość człowieka, jego komunikację ze zbiorowością, jego zaangażowanie i uczest-
nictwo w życiu 75. Śladów ekspresji tych idei poszukiwał w literaturze.

W Egzystencjalizmie chrześcijańskim Terlecki przedstawia zarys filozofii eg-
zystencjalnej, opisuje skrótowo jej dzieje, główne prądy i założenia oraz omawia 
ogólnie jej czołowych przedstawicieli. Obok Sørena Kierkegaarda i Jeana-Paula 
Sartre’a w rozprawie pojawia się przede wszystkim postać Gabriela Marcela. Ter-
leckiego szczególnie interesował fakt, że filozof ten był zarazem literatem, które-
go dzieła filozoficzne i dramaturgiczne wzajemnie się uzupełniały dając w efekcie 
zwartą całość. Co więcej, dramaty Marcela – zdaniem krytyka – nie stanowiły 
ilustracji jego myśli filozoficznej, ale to właśnie ona była bogatym i subtelnym 
komentarzem do tych utworów. Odczytanie ich przez Terleckiego w świetle wy-

73 T. T e r l e c k i, Beata Obertyńska. „Dziennik Związkowy” („Zgoda”) 1967, nr z 22 i 24 IV.  
Cyt. z: S 244.

74 Krytycy słusznie odnotowali ten aspekt pisarstwa Terleckiego – zob. D y b c i a k, Persona-
listyczna krytyka literacka, s. 67. – J. Z i e l i ń s k i, Tymona Terleckiego sztuka eseju. „Dialog” 1986, 
nr 9, s. 112, 113. – I. S ł a w i ń s k a, Na torze prawości. „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 43.

75 Zob. D y b c i a k, Przedmowa. K 14.
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branych pojęć filozofa jest najbardziej interesującą częścią rozprawy o egzysten-
cjalizmie chrześcijańskim. Czytelnik nie znajdzie w niej jednak wielu uwag na 
temat samej literatury, na rozprawę w znacznej mierze składają się bowiem ogól-
ne przemyślenia tworzące syntetyczny zarys problematyki wskazanej w tytule. 
Mają one charakter subiektywnej relacji, co widoczne jest w selektywnym potrak-
towaniu poglądów filozoficznych Marcela, przeciwstawieniu ich egzystencja- 
lizmowi Sartre’a czy w znamiennym dla stylu Terleckiego eseistycznym opisie. Te 
cechy znacznie obniżyły jakość rozprawy, ale nie przesłoniły jej zalet, które recen-
zenci dostrzegli wskazując na jej prekursorstwo, zręczne wprowadzenie w myśl 
Marcela czy trafne omówienie nowatorskiej koncepcji sztuki teatralnej i teatrali-
zacji kultury 76.

Mimo że personalizm i egzystencjalizm w obu przedstawionych tu rozprawach 
– Krytyce personalistycznej i Egzystencjalizmie chrześcijańskim – zostały opisane 
odrębnie, to jednak jawią się jako pokrewne, nawet tożsame ze sobą, wątki myślo-
we. Sposób ich rozumienia i potraktowania przez Terleckiego w istocie sugeruje, 
że są to synonimiczne lub wzajemnie uzupełniające się idee. W kontekście lektury 
pism krytyka zauważono, iż personalizm i egzystencjalizm chrześcijański faktycz-
nie łączą wspólne dla Mouniera i Marcela podstawa ontologiczna i chrześcijańska 
wizja człowieka, a także powiązane z nimi pojęcia osoby, podmiotowości i indy-
widualizmu człowieka, tragizmu losu jednostki ludzkiej, jej komunikacji ze zbio-
rowością, jej aktywizmu i zaangażowania 77. W istocie wiele w tych pojęciach – tak, 
jak i w obydwu nurtach filozoficznych – zezwala na ich łączne potraktowanie 78. 
Postępując tak z nimi, Terlecki nie popełniał więc nadużycia, tylko wydobył z nich 
to, co wzbudzało w nim największe zainteresowanie i pomagało mu uporządkować 
własną koncepcję literatury, a także uzasadnić oryginalną wizję sztuki „najbardziej 
egzystencjalnej”, jaką w jego rozumieniu był teatr. Pojęcia zapożyczone u Mounie-
ra i Marcela wykorzystał Terlecki, oczywiście, do własnych celów i nie zagłębiał 
się w szczegółową analizę ich znaczeń – zapewne nie widział takiej potrzeby, a nie 
będąc filozofem, nie miał do tego kompetencji. W ogóle kategorie filozoficzne – 
trzeba dodać – traktował w sposób ogólny, niespecjalistyczny i uproszczony zna-
czeniowo. Dlatego też zastosowanie do literatury tak rozumianej filozofii – zarów-
no w teorii, jak i w praktyce krytycznej Terleckiego – ujawnia w wielu miejscach 
myśl nie zawsze spójną i konsekwentną, często nie do końca zrozumiałą.

Większość prac krytyczno- i historycznoliterackich Terleckiego napisanych 
po wydaniu rozpraw o krytyce personalistycznej i egzystencjalizmie potwierdza 
jego koncepcję literatury szukającą oparcia w podstawowych pojęciach obu nurtów 
filozoficznych. Przykładowo w obszernym eseju powstałym po śmierci Andrzeja 
Bobkowskigo w 1961 roku, szkicując portret pisarza Terlecki obszernie nawiązy-
wał do egzystencjalizmu i często posługiwał się jego podstawowymi kategoriami. 

76 Zob. ibidem, s. 8–9. – A. R o g a l s k i, Egzystencjalizm chrześcijański. „Kierunki” 1958,  
nr 43. – U l i c k a, op. cit., s. 59.

77 Zob. K. S t a c h e w i c z, „Poznanie filozoficzne jest ciągłym poszukiwaniem”. Kilka refle- 
ksji na marginesie poszukiwań filozoficznych Tymona Terleckiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emi-
granta.

78 Zob. W. G r a n a t, Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie. „Znak” 1961, nr 5. Do 
wspólnych elementów personalizmu i egzystencjalizmu autor zaliczył m.in. idee wolności, transcen-
dencji i występowanie przeciwko spłycaniu problemu człowieka.
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Próbował nimi motywować nawet wyjazd autora Szkiców piórkiem z powojennej 
Europy: 

była to decyzja „egzystencjalisty”, człowieka, który chce swoją wolą i na swoją odpowiedzial-
ność tworzyć własny los, kształtować własne sumienie. U dna tej decyzji taiła się heroiczna 
etyka egzystencjalizmu: człowiek jest tym, czym sam siebie zrobi, zawsze może być czymś 
więcej, niż jest, niechże więc przerasta siebie 79.

Terlecki analizował postawę, cechy osobowe i poglądy pisarza odwołując się 
do faktów z jego biografii. Przedstawił człowieka „w ciągłej walce z samym sobą”, 
szukającego prawdy, pełnego sprzeciwu wobec abstrakcji, ideologii, systemów 
i przymusów. Dostrzegł w nim zarazem „hedonistycznego witalistę” i „człowieka 
etycznego”. Zwykle są to postawy sprzeczne i wykluczające się, jednak Bobkow-
ski – zdaniem Terleckiego – potrafił je ze sobą połączyć, co stanowi tajemnicę 
atrakcyjności tego pisarza. Swoim witalizmem i nieograniczoną pasją życia stanął 
on w opozycji do Kierkegaardowskiej „rozpaczy aż do śmierci”, Sartre’owskiej la 
nausée existentielle, Camusowskiej teorii o absurdalności istnienia. „Pesymistycz-
nemu, gorzkiemu nastrojowi egzystencjalizmu przeciwstawił upojenie światem, 
niemal opętańczą namiętność życia” 80. Terleckiemu nie przeszkadzały rozdarcia 
i sprzeczności wyłaniające się z jego przedstawienia osobowości pisarza. Były one 
jakościami, które dają się – zdaniem krytyka – pogodzić. 

Analizując człowieka i twórcę oraz starając się oddać cechy jego osobowości 
Terlecki sięgał również po najważniejsze dzieła literackie Bobkowskiego. Dzięki 
temu śmiałe sądy krytyka o sprawach trudnych do uchwycenia i ujęcia w słowach 
mogły znaleźć większe uzasadnienie. W Szkicach piórkiem dostrzegł on swoisty 
dziennik intymny, którego forma, polegająca na bezpośrednim notowaniu wrażeń, 
odpowiadała naturze i żywiołowości autora. Dziennik ten stanowił dla krytyka 
świadectwo narodzin pisarza. Z kolei nowele Coco de Oro, Spotkanie czy Punkt 
równowagi wskazywały już na jego dojrzałość i zdolność do wykreowania orygi-
nalnych bohaterów, którzy – zmagając się z problemami moralnymi, stając w życiu 
wobec egzystencjalnej „sytuacji granicznej” i kształtując własny los – byli uoso-
bieniem „egzystencjalistów”. Terlecki zasugerował istnienie analogii między nimi 
a ich twórcą, w którym widział szczególnego rodzaju pisarza-egzystencjalistę. 
W jego osobowości i dorobku literackim znajdował egzemplifikację opisanej przez 
siebie idei egzystencjalizmu chrześcijańskiego 81.

U Bobkowskiego krytyk zauważył też osobliwą kategorię artystyczną: prawość 
wewnętrzną. Nie wyjaśnił, niestety, bliżej tego przenośnego określenia, ale jego 
znaczenia można się domyślić, gdyż koresponduje ono z tym, jak krytyk w ogóle 
pojmował słowo w literaturze. W dziele autora Szkiców piórkiem odczytał zatem 
„wewnętrzne pokrycie każdego słowa, bezwzględną prawdomówność” 82. Według 

79 T e r l e c k i, Andrzej Bobkowski. Cyt. z: S 150.
80 Ibidem. Cyt. z: S 157.
81 Bobkowski sam nie zaprzeczyłby takiej opinii o sobie – w liście z 23 VIII 1958, reagując na 

otrzymany od autora egzemplarz Egzystencjalizmu chrześcijańskiego, zapewniał Terleckiego, iż 
opisana w tej rozprawie filozofia nie jest obca ani jego postawie, ani myśleniu. Zob. A. B o b k o w-
s k i, Listy do Tymona Terleckiego 1956–1961. Oprac. i posł. N. T a y l o r - T e r l e c k a. Warszawa 
2006, s. 110–111.

82 T e r l e c k i, Andrzej Bobkowski. Cyt. z: S 159.
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Terleckiego był bowiem Bobkowski pisarzem autentycznym, „broniącym się” 
przed literaturą, poetyzowaniem, teatralnością. Dowody tego krytyk znajdował 
zarówno w utworach literackich, jak i w poglądach pisarza, o których wiedzę 
czerpał z listów wymienianych z Bobkowskim.

Śladów filozofii egzystencjalnej poszukiwał Terlecki również u innych auto-
rów 83. Sprowadzał je głównie do ujmowanej w specyficzny sposób tematyki 
utworów i określonej postawy pisarza. Przez „egzystencjalność” rozumiał wyra-
żone w dziele literackim doświadczenie egzystencjalne człowieka, odtworzone 
przeżycia osoby, utrwaloną „prawdę” o życiu. Utwór o takiej tematyce odczytywał 
– zgodnie z założeniami krytyki personalistycznej – jako dokument osoby i świa-
dectwo ludzkiego istnienia. Takim „dokumentem” był dla Terleckiego cały dorobek 
poetycki Kazimierza Wierzyńskiego 84. To, że pisarz ten zajmował szczególne 
miejsce w refleksji krytyka, można było już zauważyć w jego planach opracowania 
monografii poety 85 oraz w omawianej wcześniej recenzji tomu Krzyże i miecze. 
W roku 1969, składając hołd zmarłemu pisarzowi i przyjacielowi, dokonał Terlec-
ki podsumowania jego dzieła w szkicu Wierzyński czyli poeta. Chyba jeszcze 
mocniej niż w przypadku portretów innych autorów, całkowicie utożsamiając 
życie i osobowość pisarza z jego dorobkiem, tę integralność ujął przesadnie w za-
skakującym stwierdzeniu, że jeśli ktoś spotkał Wierzyńskiego, to doznawał olśnie-
nia uświadamiając sobie, iż człowiek ten wygląda dokładnie tak samo, jak podmiot 
liryczny i bohater jego wierszy. 

Opis osobowości poety, zlewający się pod piórem Terleckiego z charaktery-
styką twórczości („Wierzyński był dorodny, męski, ludzki jak jego poezja”; „Wcie-
lał swoją poezję” 86), nie oznaczał jednak, że krytyk nie podjął próby omówienia 
samego dzieła. Wskazał bowiem – i to była mocniejsza strona jego analizy – formy 
ekspresji poetyckiej. Pisał o słowach-kluczach, przenośniach, grach słownych, 
aliteracji czy rymach, a także o najważniejszych tematach i motywach dominujących 
w twórczości Wierzyńskiego. Do jej głównych cech zaliczył – w sposób znamien-
ny dla krytyka-personalisty – postawę poety, którą określił mianem chrześcijań-
skiego stoicyzmu. Na czym ona polegała, wyjaśniał, jak zawsze, językiem meta-
forycznym: 

jest to reakcja energii moralnej w obliczu fatalizmu świata i fatalizmu historii, jest to odpór 
instancji duchowych na przemoc materialności, instancji trwałych, wiekuistych na zmienne 
koniunktury, zmienne koleje losów 87. 

Zdaniem krytyka, ta oponująca postawa twórcy odsłania odczucie dwoistości 
istnienia przejawiające się w jego poezji: od poszukiwania szczęścia do przyjmo-

83 Zob. np. T. T e r l e c k i, O Herminii Naglerowej i „Wierności życiu”. W: H. N a g l e r o w a, 
Wierność życiu. Powieść. Oprac. i wstęp ... Londyn 1967.

84 T e r l e c k i (Wierzyński czyli poeta. Cyt. z: Sz 283) twierdził: „Książki poetyckie [Wierzyń-
skiego] tworzą razem wielki, nieprzerwany zapis liryczny, dokument człowieka i wspólnoty, do 
której należał, życia i świata, czasu i losu”. 

85 Na ten temat zob. T. T e r l e c k i, Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości 
i uniwersalności. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 242. 
– W. L e w a n d o w s k i, Tymon Terlecki czyta Wierzyńskiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emi-
granta.

86 T e r l e c k i, Wierzyński czyli poeta. Cyt. z: Sz 281.
87 Ibidem. Cyt. z: Sz 307.
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wania niedoli, od potwierdzania świata do sprzeciwu wobec niego. Krytyk-perso-
nalista widział również ważny element scalający tej poezji, godzący sprzeczności, 
dający „nieodparte odczucie jedności, jednoczącego podłoża” 88. W opisie owej 
postawy padły też określenia: „chrześcijański”, „heroiczny stoicyzm” i „rozpacz-
liwa równowaga” 89. Nie pojawiło się natomiast – co dziwi – oczekiwane i pasują-
ce tu sformułowanie „egzystencjalizm chrześcijański”. Pokazuje to, jak swobodnie 
i nieobowiązująco krytyk posługiwał się terminami, również tymi, które mają swe 
źródło w filozofii czy religii.

Problem dwoistości, którą Terlecki znajdował w dziele Wierzyńskiego, stał się 
ponownie przedmiotem rozważań krytyka w anglojęzycznym artykule The Diony-
sian and Apollinian Antinomy in Kazimierz Wierzyński’s Early Poetry. Posługując 
się rozróżnieniem zaczerpniętym z myśli Friedricha Nietzschego i przeciwstawia-
jąc dionizyjski irracjonalizm idei apolińskiego intelektu i równowagi, Terlecki 
dostrzegł szczególną opozycję we wczesnej poezji autora Wiosny i wina. Odsuwa-
jąc – co ciekawe – na bok problemy osobowości twórcy i przyglądając się głównie 
treści, tematyce, a także charakterowi wypowiedzi lirycznej i zdynamizowaniu 
języka 90, zaobserwował, że afirmacja życia, witalność, radość istnienia i pozostałe 
motywy występujące we wczesnych wierszach poety składają się na żywioł dio-
nizyjski. Przeciwstawiają mu się natomiast, na poziomie formalnym i strukturalnym 
dzieła, apolińskie powściągliwość, dyscyplina i porządek. Terlecki próbował opi-
sać napięcie istniejące pomiędzy przeciwstawnymi pierwiastkami, które widział 
w poezji Wierzyńskiego. Trudność sprawiał mu jednak fakt, że przejawiają się one 
także – co krytyk usiłował pokazać – na różnych obszarach tekstu poetyckiego: 
tradycyjny wers ujawnia apolińskość, ale i wyrażana postawa franciszkańskiej 
pokory jest elementem apolińskim; do żywiołu dionizyjskiego należy nie tylko ton 
ekstazy, „orgiastycznego szaleństwa” i namiętności, lecz również instrumentacja 
językowa czy dekonwencjonalizacja utartych wyrażeń.

Terlecki nie zatrzymał się na opisywanych przeciwieństwach i napięciach, 
które dostrzegł w poezji Wierzyńskiego. Pokazał wprawdzie istniejące w niej 
głębokie rozdwojenie, ale ostatecznie podkreślił, że dionizyjskość tej poezji jest 
bardzo mocno zrośnięta z jej pierwiastkami apolińskimi i dlatego też za główną 
jej cechę nie uznał sprzeczności, lecz pokonanie przeciwieństw, wewnętrzny ład 
i równowagę. W tym paradoksalnym połączeniu dostrzegł – ujawnioną na począt-
ku twórczości poety i wytyczającą jej dalszy kierunek rozwoju – „zupełnie ukształ-
towaną osobowość”. Przywoławszy tę kategorię i wskazawszy, iż jest ona nadrzęd-
ną siłą gwarantującą spójność poezji pełnej napięć, Terlecki powracał w finale 
rozważań do bliskich sobie zagadnień krytyki personalistycznej. 

Należy żałować, że pokazując tak istotne jakości poezji Wierzyńskiego, autor 
szkicu nie znalazł więcej miejsca na wyjaśnienie złożonej kwestii łączenia prze-
ciwnych sobie pierwiastków dionizyjskości i apolińskości oraz nie uzasadnił do-
kładniej, jak z napięcia, rozdwojenia i dualizmu, które dostrzegł w omawianej 
poezji, powstawały ostatecznie jej wewnętrzny ład i równowaga. W oczach kryty-

88 Ibidem. Cyt. z: Sz 314.
89 Ibidem. Cyt. z: Sz 308.
90 Poza te tematy Terlecki wychodził jedynie wtedy, gdy przywoływał tradycję literacką i filo-

zoficzną, z której korzysta i w którą wpisuje się wczesna poezja Wierzyńskiego.
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ka-personalisty przywołanie „osobowości” jako nadrzędnej kategorii, która łączy 
przeciwieństwa i scala sprzeczne elementy poezji, było z pewnością dostatecznym 
uzasadnieniem dla owej harmonii, podobnie jak wystarczające wydało mu się 
ogólne stwierdzenie o istnieniu ścisłego związku między różnymi przeciwnymi 
pierwiastkami wierszy Wierzyńskiego. Jednak przedstawienie tego typu wyklu-
czających się zjawisk bez dokładniejszych uzasadnień budzi wątpliwości i nie 
przekonuje. Wyjaśnienia i dodatkowe komentarze byłyby szczególnie pomocne 
wobec faktu, że w swoich analizach literackich Terlecki wskazywał sprzeczności, 
dualizmy i napięcia w twórczości różnych pisarzy po to, by następnie mówić 
o czynnikach spajających przeciwieństwa i doprowadzających do uporządkowania, 
harmonii oraz – równowagi. Ta ostatnia jakość – słowo-klucz sztuki interpretacyj-
nej tego krytyka – była definiowana paradoksalnie i na zasadzie metafory jako 
punkt spotkania czy zetknięcia się przeciwieństw, a wskazanie tego swoistego 
„punktu równowagi” w twórczości pisarza stanowiło cel interpretacji 91. Ów zabieg 
czy chwyt to trwały element praktyki krytycznej Terleckiego, kategoria interpre-
tacyjna i jedno z narzędzi krytyki personalistycznej. Autor Szukania równowagi 
posługiwał się nim próbując, z różnym skutkiem, omówić osobowość pisarza 
i uchwycić istotę jego sztuki.

W odniesieniu do Wierzyńskiego zaobserwowanie dualizmu i sprzeczności 
oraz odczucia dwoistości istnienia, a następnie próby wskazania „punktu równo-
wagi” zaowocowały – tak w szkicu Wierzyński czyli poeta, jak i w artykule o an-
tynomii dionizyjsko-apolińskiej – sensowną interpretacją przedstawiającą istotne 
cechy twórczości tego poety. Ale stosowana uniwersalnie w analizach dzieł różnych 
innych autorów ta kategoria interpretacyjna nie była w stanie przynosić za każdym 
razem równie dobrych efektów. Terlecki zaś posługiwał się nią nagminnie, gdyż 
w twórczości i osobowości bardzo wielu pisarzy dostrzegał wszędzie jakiś dualizm 
czy rozłam, sprzeczność czy rozdarcie i za swój obowiązek krytyka uznał nie tyl- 
ko wskazanie ich, ale i odnalezienie tego, co te jakości pokonuje, co łączy przeci-
wieństwa i doprowadza do ładu i równowagi.

Odnotowywanie u różnych twórców wszelkiego rodzaju antynomii sprzyjało 
sięganiu po język nadmiernie metaforyczny i to także przyczyniło się do małej 
skuteczności kategorii interpretacyjnej Terleckiego. Komentując dualizm w dziele 
i osobowości Jana Lechonia, krytyk pisał – przenośnie – o ścierających się w poecie 
dwóch „sprzecznych profilach”: „ciemnym nurcie uczucia” i „świetle intelektu”, 
które w pewnych wierszach pokrywają się, osiągając „punkty idealnej równowa-
gi” 92. W interpretacji powieści Herminii Naglerowej była z kolei mowa o przeno-
szeniu punktu widzenia z zewnątrz do wewnątrz, o „zapuszczaniu światła w ciem-
ną głąb i wydobywaniu go na powierzchnię”, o zanurzającym i wynurzającym się 

91 O wyjątkowości terminu „równowaga” w pisarstwie Terleckiego świadczą tytuł i zawartość 
zbioru jego prac Szukanie równowagi. Niewykluczone, że inspirację do posługiwania się tym termi-
nem krytyk zaczerpnął z twórczości Wierzyńskiego i Bobkowskiego. W szkicu Wierzyński czyli 
poeta cytował i analizował wiersz z tomu Kufer na plecach, zawierający słowa: „Jedną wargą pod-
noszę bunt, / Drugą wyznaję miłość / Dla rozpaczliwej / Równowagi” (cyt. z: Sz 308). Zob. też no-
welę Bobkowskiego pt. Punkt równowagi (w zb.: Punkt równowagi. Wybór i oprac. K. Ć w i k l i ń-
s k i. Kraków 2008).

92 T e r l e c k i, Dwa profile Jana Lechonia. Cyt. z: S 87–88.
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peryskopie... 93 Rozbudowane metafory wydawały się Terleckiemu zdatne do 
wyrażenia sprzeczności, pozwalały bowiem w obrazowy sposób uchwycić to, co 
trudne do nazwania i przekazania. W dyskursie krytycznym odczytanie ich sensu 
stało się jednak kłopotliwe. Co miały oznaczać: „ciemny nurt uczucia”, „światło 
intelektu”, „zapuszczanie światła w ciemną głąb” czy wreszcie „peryskop”?... 
Sformułowania te bardziej komplikują, niż wyjaśniają przedstawienie dwoistości 
czy napięć, a następnie ładu czy równowagi. Terleckiemu tylko czasem udało się 
w ten sposób uchwycić istotną cechę twórczości pisarza, czego przykładem – obok 
charakterystyki poezji Wierzyńskiego – jest obserwacja dotycząca dwutorowości 
występującej w prozie Brunona Schulza. Wypowiadając się na temat konstruowa-
nia znaczeń w sztuce literackiej autora Sklepów cynamonowych, krytyk odnotował 
jej pewien zasadniczy podział:

Ta dążność [tj. odczytywanie w rzeczywistości coraz to nowych znaczeń] biegnie dwoma 
przeciwnymi torami: na jednym obnaża brzydotę, na drugim objawia ukrytą piękność świa- 
ta. Na jednym osiąga metę apokaliptycznej grozy, na drugim wyżynę mistycznego zachwy- 
tu [...] 94.

Zastosowana w tym przypadku przenośnia jest mniej obrazowa, oszczędna 
i mało „poetycka” – i właśnie dzięki tym cechom lepiej przekazuje opisywane 
zjawisko.

5

Drugim poetą, który tak jak Wierzyński zajmował szczególne miejsce w re-
fleksji Terleckiego, był Stanisław Wyspiański. W latach pięćdziesiątych krytyk 
uznał go – ze względu na postawę wobec zbiorowości i narodu – za twórcę zaan-
gażowanego i choć bardzo interesował się tym personalistycznym aspektem jego 
dzieła, to jednak na nim nie poprzestał, lecz zwrócił uwagę również na inne pro-
blemy. Jako emigracyjny krytyk, historyk literatury i teatrolog, a także jako popu-
laryzator kultury polskiej za granicą dostrzegł bowiem pilną potrzebę szerszego 
ujęcia bogatego dorobku młodopolskiego twórcy. Zagadnienia, którymi się zajął 
w poświęconych Wyspiańskiemu tekstach powstałych w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, dotyczyły tak różnych spraw, jak dramaturgiczne prekursorstwo 
oraz miejsce autora Wesela w poetyce dramatu symbolistycznego na świecie, 
dzieje recepcji jego dzieła, a także – łączący się z tym „bardzo polskim” pisarzem 
– „literacki dylemat narodowości i uniwersalności” 95.

93 T e r l e c k i, O Herminii Naglerowej i „Wierności życiu”. Cyt. z: T e r l e c k i, Herminia 
Naglerowa. S 234.

94 T. T e r l e c k i, Cały Schulz. (1965). W: We j s - M i l e w s k a, op. cit., s. 662.
95 Problemy te uczynił T. T e r l e c k i  przedmiotem rozważań w przywoływanej już monogra-

fii Stanisław Wyspiański i w szkicu Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości, a także 
w następujących pracach: The Greatness and Ill Fortune of Stanisław Wyspiański. „Antemurale” t. 14 
(1970); Stanisław Wyspiański and the Poetics of Symbolist Drama. „The Polish Review” 1970, nr 4 
(wersja w jęz. polskim: Stanisław Wyspiański i poetyka dramatu symbolistycznego. W: T e r l e c k i, 
Rzeczy teatralne); Wyspiański in Two Perspectives. „Antemurale” t. 15 (1971); Polish Historical 
Antecedents of Surrealism in Drama. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1973, nr 2; Wyspiański 
i tzw. „Wielka reforma teatralna”. „Wiadomości” (Londyn) 1979, nr 12.
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Zakres i różnorodność tych tematów mogą świadczyć o tym, iż Terlecki był 
krytykiem literatury o dość szerokim spojrzeniu. Z jego prac o Wyspiańskim wy-
nika, że znał problemy badań literackich wychodzące poza myśl personalistyczno-
-egzystencjalną i mające związek z innymi metodologiami, orientacjami czy 
szkołami XX-wiecznej nauki o literaturze. W pracach tych próbował też pokazać 
swoje zainteresowanie zagadnieniami literatury i sztuki zarówno tkwiącymi im-
manentnie wewnątrz dzieła, jak i zlokalizowanymi poza nim, w szerszym kontek-
ście tradycji i prądów artystycznych. 

W szkicu Stanisław Wyspiański and the Poetics of Symbolist Drama Terlecki 
podjął np. próbę usytuowania dorobku literackiego autora Wesela wobec tradycji 
europejskiego dramatu symbolistycznego. Na tle związków z artystami obcymi 
podkreślił wyjątkowość polskiego pisarza, uznając go za twórcę historycznego 
dramatu symbolistycznego i zarazem reformatora, który poszerzył poetykę gatun-
ku oraz wzbogacił jego treść o przesłanie ideowe i społeczno-polityczne. Osiągnię-
cia Wyspiańskiego stanowią jaskrawy kontrast – stwierdzał Terlecki – z brakiem 
powszechnego uznania dla niezwykłego dzieła tego poety, z brakiem należnego 
mu miejsca w dziedzictwie literatury światowej. Tę dziwną sprzeczność opisywał 
krytyk bardziej szczegółowo w rozprawie pod wymownym tytułem The Greatness 
and Ill Fortune of Stanisław Wyspiański. Trzeba zaznaczyć, że Terlecki toczył 
prawdziwą batalię o światowe uznanie dla poety. Nie mógł bowiem pogodzić się 
z faktem, iż w świadomości obcych krytyków i czytelników obok nazwisk Cze-
chowa, Strindberga czy Claudela nie pojawia się równie wielkie nazwisko: Wys- 
piański. Analizował więc historię nieudanej recepcji dzieła poety za granicą oraz 
przyczyny, które sprawiły, że nie zaistniało ono na arenie międzynarodowej. Starał 
się także wskazać działania, które mogłyby odwrócić niefortunny los poety i wpi-
sać jego twórczość w kontekst literatury powszechnej.

Wśród postulatów znalazła się niebłaha propozycja odczytania dorobku Wy-
spiańskiego w „nowy” sposób: 

Po dziesiątkach lat interpretacji ideologicznych przyszedł czas na interpretację przede 
wszystkim estetyczną. Domagał się tego na długo przed wojną Manfred Kridl i nie można 
powiedzieć, żeby był głosem wołającym na puszczy 96. 

Podpierając się autorytetem uznanego badacza literatury i reprezentanta przed-
wojennej polskiej szkoły formalnej, Terlecki wysunął postulat nietypowy jak na 
krytyka personalistę, ale uzasadniony w przypadku omawianej sytuacji poety. 
Należy tylko żałować, że nie wyjaśnił wprost, co sam rozumie pod epitetem „es-
tetyczny” w proponowanej interpretacji 97. 

W tradycyjnych odczytaniach, poszukujących w utworach poety jedynie prze-
słania ideologicznego, problematyki narodowowyzwoleńczej, patriotyzmu i pol-
skiego charakteru narodowego, Terlecki dostrzegł praktykę szkodzącą dziełu 
Wyspiańskiego i uniemożliwiającą mu dotarcie do obcego czytelnika. Przyznał, 

96 T. T e r l e c k i, O Wyspiańskim – w setną rocznicę urodzin. W: We j s - M i l e w s k a, op. 
cit., s. 674.

97 Można jedynie dopatrywać się próby takiej interpretacji w odczytaniu przez Terleckiego 
dramatu Akropolis. Zob. T e r l e c k i, Polish Historical Antecedents of Surrealism in Drama, 
s. 38–46.

I-4.indd   79 2012-09-03   13:17:06



80 ANDRZEJ KARCZ

że pisarz ten rzeczywiście podjął się misji pozaartystycznej, ale zarazem nigdy nie 
przestał tworzyć sztuki. Dlatego też jedynie interpretacja „estetyczna”, nastawiona 
na, jak można to rozumieć, złożoność artystyczną i nowatorstwo dzieła, zapewni 
– w opinii krytyka – właściwe poznanie twórczości Wyspiańskiego, odsłoni jej 
uniwersalne jakości i wprowadzi ją do literatury światowej.

W trosce o należne poecie miejsce w dziedzictwie tej literatury lub choćby 
w tradycji europejskiego dramatu i teatru Terlecki, w nietypowy dla siebie sposób, 
rozważał różnorodne problemy dzieła poety. Najmocniejszym wyrazem owej 
troski, a także pełną determinacji próbą stawiającą sobie za cel zmianę niefortun-
nej pozycji polskiego twórcy w świecie była poświęcona mu anglojęzyczna mo-
nografia opublikowana przez krytyka. Książka Stanisław Wyspiański (1983) oka-
zała się realizacją jednego z postulatów, które Terlecki wysuwał w rozprawach 
z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Krytyk słusznie przyznawał, 
że praca ta stanowi podsumowanie dotychczasowych badań nad autorem Wesela 
i tłumaczył sposób prezentacji jego twórczości poprzez jej uporządkowanie tema-
tyczne. Z jednej strony, zabieg ten – zaznajamiający obcego czytelnika z niedo-
stępnymi mu dramatami Wyspiańskiego – zubożał treść, upraszczał tematykę dzieł 
i zostawiał mało miejsca na analizę ich artyzmu, ale z drugiej – służył jako pod-
stawa do wskazania zjawisk powszechnych i „ponadnarodowych”. O Nocy listo-
padowej Terlecki pisał np.: 

Zajmując się tematem narodowym [utwór ten] niesie także znaczenie uniwersalne poprzez 
interpretację poszczególnego zdarzenia w kategoriach najbardziej ogólnych, mistycznych, 
metafizycznych 98. 

Jest to dramat – dodawał – mówiący o wieczności istnienia, gdyż ilustruje 
prawdę ogólną, mit uniwersalny, mit wiecznego powrotu. 

Swoją anglojęzyczną monografią, przeciwstawiającą się opiniom o „herme-
tycznej polskości” Wyspiańskiego 99 i skoncentrowaną na prezentacji uniwersalizmu 
jego dzieła, Terlecki przyczyniał się do przyznania poecie należnego miejsca 
w tradycji literatury światowej, lecz monografia ta nie stanowiła przełomu w ba-
daniach nad jego twórczością. Jako podsumowanie ich dotychczasowych wyników 
i w przeważającej części prezentacja tematyki poszczególnych dramatów Wyspiań-
skiego książka Terleckiego miała jedynie charakter popularyzacji wiedzy o autorze 
Wesela.

W swoich wysiłkach na rzecz młodopolskiego twórcy Terlecki zdawał się 
odkładać na bok większość pojęć i narzędzi krytyki personalistycznej. Widoczne 
jest, że nie ograniczał swoich zainteresowań, lecz próbował być otwarty na różno-
rodne zagadnienia literatury i sposoby traktowania zjawisk literackich. Zdarzało 
się to Terleckiemu nie tylko w tekstach poświęconych Wyspiańskiemu, ale również 
dotyczących innych pisarzy. Uwidoczniło się to szczególnie wyraźnie w jego pra-
cach, w których cechy wypowiedzi krytycznoliterackiej były coraz bardziej wy-
pierane przez właściwości tekstu naukowego. Niewątpliwie należała do nich 
rozprawa, której sam tytuł świadczył o odmiennym rodzaju badań: Analiza struk-

98 T e r l e c k i, Stanisław Wyspiański, s. 57 („Dealing with a national theme, it [tj. Noc listopa-
dowa] too has a universal meaning, by interpreting the particular event in the most general, mystical, 
metaphysical terms”).

99 Ibidem, s. III.
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turalna „Dwóch teatrów” Jerzego Szaniawskiego. Terlecki, sięgając do termino-
logii przywołanej przezeń praskiej szkoły strukturalnej, próbował odczytać utwór 
dramatyczny poprzez jego hierarchicznie ułożone elementy konstrukcji i wyłania-
jące się z nich semantyczne kategorie. Analiza ta – krytyk przyznał, że „ekspery-
mentalna” i ukierunkowana na wytłumaczenie dzieła nim samym – sprowadziła 
się do drobiazgowego streszczenia utworu, ale też efektywnie ujawniła jego „nie-
schematyczną budowę”.

Jako nawiązanie do badań strukturalistycznych rozprawa o Szaniawskim 
budzi jednak zdziwienie dlatego, że przy innej okazji Terlecki bardzo krytycznie 
wypowiedział się o „doktrynalnych »formalistach« i »strukturalistach«”, którzy 
– sugerował – podchodzą do literatury bardzo jednostronnie i w swoich analizach 
nie biorą pod uwagę np. epistolografii autora. Tymczasem stanowi ona – pisał 
Terlecki o listach Bobkowskiego – „dopełnienie” i „uzupełnienie” twórczości, 
szczególnie objętościowo szczupłej 100. Jak widać, demonstrowanie przez krytyka 
postawy otwartości ujawniało zarazem sprzeczności i niekonsekwencje jego my-
ślenia o literaturze. Z całą ostrością odsłoniło je zwłaszcza odwołanie do struktu-
ralizmu. 

Upominając się o epistolografię Terlecki stawał w obronie biografii pisarza. 
W recenzji dwóch książek o Stefanie Żeromskim – jednej prezentującej wspo-
mnienia o autorze Popiołów i drugiej będącej kalendarium jego życia i twórczości 
– Terlecki podkreślił znaczenie biografii dla poznania dorobku artysty 101. Współ-
grało to, oczywiście, z pojęciami krytyki personalistycznej i wiązało się z dość 
tradycyjnymi przekonaniami autora Spotkań ze swoimi o spójności życia i dzieła 
artysty. W spuściźnie Żeromskiego widział Terlecki „utajoną autobiografię”, 
a z kolei o Dziadach powiedział – w wykładzie wygłoszonym na University of 
Chicago – iż jest to „bezpośrednie przełożenie nieszczęśliwego romansu Mickie-
wicza [...]” 102. Ale Terlecki był krytykiem zbyt wyrafinowanym, by poprzestać na 
zubożającym literaturę stwierdzeniu, że utwór jest prostym odzwierciedleniem 
doświadczeń swego autora. W innym wykładzie uniwersyteckim, poświęconym 
Stanisławowi Trembeckiemu, wyrażając się pozytywnie o biografizmie zaznaczył 
np., że akceptuje tego typu podejście do literatury pod dwoma warunkami: po 
pierwsze, w interpretacji nie wolno utożsamiać biegu życia autora z dziejami jego 
twórczości i, po drugie, absolutnie nienaruszone powinny pozostać autonomia 
i artystyczny charakter dzieła 103. Formułując – niewątpliwie pod wpływem struk-
turalizmu 104 – tego rodzaju zastrzeżenia, Terlecki zapominał jednak, że stoją one 

100 T. Te r l e c k i, Archiwum literatury emigracyjnej. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) t. 3 (1980), 
s. 11.

101 T. T e r l e c k i, Żeromski żywy. „Kultura” (Paryż) 1961, nr 5.
102 T. T e r l e c k i, Adam Mickiewicz. Kurs uniwersytecki prowadzony w latach akademickich 

1969/70 i 1971/72. Maszynopis w archiwum w Oksfordzie, s. 167 („A direct transposition of Mic-
kiewicz’s unhappy romance [...]”).W tym miejscu pragnę złożyć podziękowanie pani N i n i e  T a y-
l o r - T e r l e c k i e j  za udostępnienie mi treści wykładów Tymona Terleckiego, których maszyno-
pisy znajdują się w archiwum krytyka.

103 T. T e r l e c k i, Stanisław Trembecki and the Polish Rococo. Wykład prezentowany na Uni-
versity of Chicago w latach 1969–1972. Maszynopis w archiwum krytyka w Oksfordzie, s. 5.

104 W wykładzie o autorze Sofiówki Terlecki przywoływał w kontekście relacji „dzieło – życie 
jego autora” zarówno formalizm, jak i strukturalizm, w propozycjach tego ostatniego dopatrując się 
rozwiązania pośredniego między biografizmem a podejściem formalistycznym.
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w sprzeczności z jego personalistyczną praktyką, niejednokrotnie polegającą 
przecież na utożsamieniu doświadczeń egzystencjalnych i osobowości pisarza 
z jego twórczością.

W propozycjach strukturalizmu krytyk dostrzegł kategorię „łączności struk-
turalnej” istniejącej między utworem literackim a życiem autora 105. Miała ona 
odpowiadać najważniejszemu pojęciu w krytyce personalistycznej: przynależącej 
do dzieła i w nim manifestowanej osobowości pisarza. Próbując godzić sprzecz-
ności, Terlecki zdawał się sugerować, że owe kategorie wyznaczają punkt wspól-
ny tych dwu podejść do literatury. W przywołaniu „łączności strukturalnej” 
krytykowi chodziło bowiem o wypadkową zetknięcia się życia i aktu twórczego, 
o dzieło i jego wewnętrzną strukturę, ale nade wszystko – jak można się domyślić 
– o ujawniającego się w tym dziele autora rozumianego jako „osobowość” i „ja” 
liryczne utworu. Potwierdzają to prace interpretacyjne Terleckiego pokazujące, 
że w literaturze interesowała go „szczególna manifestacja osobowości ludzkiej”, 
osoba twórcy znajdująca swój wyraz w dziele, specyficznie uobecniana w tekście 
i jego środkach artystycznych „osobowa dystynktywność pisarza” 106.

Kategorii „osobowości” podporządkował Terlecki wszystkie inne pojęcia. 
W słowniku tego krytyka należy ona też – pomimo „nieokreśloności” i nieuchwyt-
ności – do najlepiej zdefiniowanych terminów. Pojawia się w analizach twórczości 
pisarzy, w interpretacjach ich dzieł literackich, a w rozprawie Krytyka personali-
styczna jest przedmiotem bezpośredniej charakterystyki w ramach maksymali-
stycznie potraktowanego pojęcia „osoby”, opracowanego na gruncie filozofii 
personalizmu. Za pomocą tego pojęcia krytyk łączył słowo pisane z jego autorem, 
tekst – z kreującym go człowiekiem. W dziele widział ekspresję osobowości twór-
cy. Takie psychologistyczne rozumienie literatury Terlecki demonstrował w więk-
szości swoich prac. Szkicował sylwetki i portrety artystów, nie dostrzegając, nie-
stety, irracjonalności w identyfikowaniu przez siebie ich – niemożliwych do 
zweryfikowania – cech osobowych: intelektualizmu i moralizmu Norwida, dualizmu 
inteligencji i uczuciowości Lechonia, cielesności i żywiołowości Thomasa. Jednak 
przed wieloma innymi niebezpieczeństwami badania oraz analizowania intelektu 
i duchowości pisarzy uchroniło Terleckiego to, że zdarzało mu się pamiętać o sa-
mym dziele literackim – sięgał po nie, gdy zwracał uwagę na środki wyrazu arty-
stycznego, stanowiące dla niego pochodną osoby. W przekonaniu krytyka istniało 
coś takiego, jak integralność osobowości twórczej i techniki artystycznej, jak 
nierozerwalność zrównanej z ową osobowością zawartości dzieła i jego formy 

(K 36). Za nadrzędną uznawał jednak krytyk kategorię osobowości – w tekście 
literackim była ona siłą spajającą wszystkie jego elementy i łączącą przeciwieństwa. 
W interpretacjach Terleckiego, który w twórczości pisarzy znajdował cechy 
sprzeczne, różne napięcia i dualizmy, wskazana kategoria odgrywała rolę zasad-
niczą i była pomocnym narzędziem analitycznym. 

Niekonsekwencje i sprzeczności widoczne w myśleniu krytyka wydają się 
rezultatem, w znacznej mierze, także eklektycznego charakteru jego zainteresowań. 

105 T e r l e c k i, Stanisław Trembecki and the Polish Rococo.
106 Trzeba przy tym dodać, że Terleckiego zajmował również sam autor znajdujący się poza 

dziełem, występujący nie tylko w roli twórcy – konkretny człowiek, którego cechy osobowości 
i doświadczenia życiowe opisywał.
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Terlecki miał bowiem umiejętność zbierania i porządkowania myśli oraz sumo-
wania wiedzy. Po kategorie pojęciowe sięgał do filozofii i współczesnej myśli 
chrześcijańskiej, wychodził poza sprawy dotyczące wyłącznie literatury i kultury 
polskiej, pozytywnie odnosił się do zjawisk otaczającej go kultury obcej. Fakt 
przebywania na emigracji – o czym nie wolno zapominać – starał się jak najlepiej 
wykorzystać, czerpiąc z bogactwa kulturowego krajów, w których mieszkał: An-
glii, USA, Francji.

Terlecki był krytykiem poszukującym w literaturze „wewnętrznego pokrycia 
każdego słowa”, tzn. jej autentyczności i prawdomówności. Interesowały go 
harmonia, równowaga i integralność wyrażone w dziele sztuki i utożsamiona z nim 
osobowość twórcy, jego intelekt i duchowość. Rozumienie zjawisk literackich 
przez Terleckiego było niewątpliwie tradycjonalistyczne. Ujawniały takie myśle-
nie tradycyjny gatunek portretu krytycznoliterackiego, który krytyk uprawiał, oraz 
język, jakim się posługiwał – wyszukany, ornamentacyjny, zbliżający się nawet 
do języka krytyki młodopolskiej oraz literatury pięknej. Ale Terlecki był konty-
nuatorem krytyki Dwudziestolecia międzywojennego i reprezentował, co więcej: 
kreował, jeden z jej nurtów – wyłaniający się personalizm. Pozostał mu wierny 
również po wojnie, w czym nie przeszkodziły mu doświadczone osobiście kata-
klizmy historii i dramat emigracji drugiej połowy XX wieku – osadzone w chrze-
ścijaństwie hasła personalizmu brzmiały przekonująco wobec kryzysu okresu 
wojny i lat powojennych. 

W polskiej krytyce po 1945 roku Terlecki był odosobniony w swoich działa-
niach krytyka-personalisty, ale i badacza literatury na obczyźnie, mimo że należał 
do cieszących się ogromnym uznaniem współtwórców i najbardziej aktywnych 
uczestników życia literackiego drugiej emigracji niepodległościowej. W odległej 
Polsce działali pokrewni mu krytycy, pisarze i publicyści – od 1958 roku skupieni 
wokół miesięcznika „Więź” personaliści warszawscy, a także przedstawiciele 
„nigdy należycie nie wyodrębnionego teoretycznie” nurtu krytycznoliterackiego 
zbieżnego z personalizmem 107. Choć świadom ich poczynań 108, Terlecki, mieszka-
jąc poza krajem, nie miał z nimi kontaktu. Pozostawał również odosobniony jako 
badacz i uniwersytecki profesor literatury. Dzielił los innych polonistów na uchodź-
stwie poświęcających się specyficznie ukierunkowanym obowiązkom dydaktycz-
nym i popularyzatorskim, które nie zawsze sprzyjały pracy naukowej. Jako badacz 
sytuował się więc z dala od aktualnych, nowatorskich metod i osiągnięć współcze-
snej mu historii i teorii literatury. Przywoływał wprawdzie strukturalizm, wyko-
rzystywał narzędzia estetyki recepcji literatury i komparatystyki literackiej, lecz 
jego wysiłki nadal pozostawały działaniami tradycjonalisty, który w dziele sztuki 
literackiej nade wszystko widział ekspresję autora, „szczególną manifestację oso-
bowości ludzkiej”.

107 Fakty dotyczące personalizmu krajowego rozwijającego się w okresie powojennym odnotował 
D y b c i a k  (Przedmowa. K 6–8, 10). Spośród krytyków wymienił on m.in. J. Błońskiego, A. Ki-
jowskiego, J. Prokopa, J. Łukasiewicza. Wskazał też na istnienie dwóch nurtów polskiego persona-
lizmu – w kraju i na emigracji – które „płynęły w tym samym kierunku, ale niezależnie od siebie” 
(K 10).

108 Zob. T. T e r l e c k i, „Więź” polskich personalistów. „Ostatnie Wiadomości” 1958, nr 38.
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“A SPECIAL MANIFESTATION OF HUMAN PERSONALITY”:  
TYMON TERLECKI’S UNDERSTANDING OF LITERATURE

The article presents and analyzes the postwar critical and scholarly activity of the Polish émigré 
critic Tymon Terlecki, who represented the trend in literary criticism known as personalism. Includ-
ing journalistic writings, reviews, articles, essays, and books, his rich critical output of the postwar 
years addressed the issues ranging from the responsibilities of Polish writers in exile, the idea of 
literature committed to moral and political matters, the poetic works of Kazimierz Wierzyński and 
Stanisław Wyspiański, to personalistic literary criticism and Christian existentialism. In literature 
Terlecki saw “a special manifestation of human personality” and this idea, pervading almost all of 
his critical and scholarly writings, constitutes the main subject of analysis in the article.
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AUTOBIOGRAFICZNE TŁO ESEISTYKI  
KONSTANTEGO JELEŃSKIEGO

Eseistyka Konstantego Aleksandra Jeleńskiego jest zjawiskiem rozległym 
i ciągle dalekim od pełnego rozpoznania 1. Jak słusznie zauważył Marian Bielecki, 
pisząc o krytyce literackiej tego autora, cechy eseju mają u niego także recenzje 2. 
W samej tylko bibliografii publikacji Jeleńskiego w wydawnictwach Instytutu 
Literackiego w Paryżu odnotowanych zostało 241 jego tekstów różnych rozmiarów 
z lat 1950–1987 3, w tym, oczywiście, książka Zbiegi okoliczności, wybór esejów 
z 1982 roku 4. Znamy też liczbę publikacji – 106 – we francuskim miesięczniku 
„Preuves”, którego Jeleński był współredaktorem w latach 1953–1969 5. A przecież 
i to zestawienie nie wyczerpuje jego dorobku. W moich rozważaniach, koncentru-
jących się na publikacjach w paryskiej „Kulturze”, stanowiącej główne forum 
twórczości Jeleńskiego, pragnę zająć się zagadnieniem tła autobiograficznego jego 
eseistyki. Interesuje mnie coś, co można by nazwać matrycą autobiograficzną pi-
sarstwa, czyli zagadnienie budowania eseistycznego dyskursu, jego procedur 
analitycznych, powtarzalnych rozwiązań kompozycyjnych, stałego pojawiania się 
pewnych tropów interpretacyjnych – jako mających swe pierwotne źródła w ze-
spole niepisarskich czy przedpisarskich dyspozycji poznawczych, w przedwojen-
nej formacji Jeleńskiego, a także w rolach podejmowanych przez niego w czasie 
powojennej emigracji.

1  Pisali o niej m.in. E. B i e ń k o w s k a, Sztuka eseju, czyli o darze rozmowy. „Aneks” 1983, 
nr 31. – J. Z i e l i ń s k i, Zbieg w krainę okoliczności. „Twórczość” 1984, nr 6. – W. K a r p i ń s k i, 
Szkice Jeleńskiego. W: Książki zbójeckie. Londyn 1988. – J. J a r z ę b s k i, Urok Jeleńskiego. „Ty-
godnik Powszechny” 1991, nr 12. – Jeleński... Kto to? Z J. Jarzębskim rozmawia Z. K u d e l s k i. 
„Kresy” 1995, nr 22. – L. B u r s k a, W poszukiwaniu treści życia (Konstanty A. Jeleński). W zb.: 
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski. War-
szawa 2003. – M. B i e l e c k i, Konstanty A. Jeleński – historyk literatury nowoczesnej. „Teksty 
Drugie” 2005, nr 6. 

2 B i e l e c k i  (op. cit., s. 54) stwierdza: „W pisaniu Jeleńskiego ujawnia się charakterystycz-
na dążność do syntezy, [...] chęć usytuowania czytanej książki [...] w szerszym kontekście historycz-
noliterackim, metaartystycznym czy filozoficznym [...]”.

3 Zob. Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. 
Bibliografia. Oprac. J. K a n d z i o r a. Warszawa 2007.

4 K. A. J e l e ń s k i, Zbiegi okoliczności. Paryż 1982. Dalej do pozycji tej odsyła skrót JZ. 
Ponadto zastosowano jeden jeszcze skrót odnoszący się do książki tego autora: JC = Chwile oderwa-
ne. Wybór i oprac. P. K ł o c z o w s k i. Gdańsk 2007. Liczby po skrótach oznaczają stronice.

5 Zob. F. B o n d y, Kot. Przeł. J. J u r y ś. „Kultura” 1987, nr 7/8, s. 36–37.
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Konstanty Jeleński jest postacią literatury polskiej w szczególnym stopniu 
usposabiającą do takiej – podejmowanej p o p r z e z  b i o g r a f i ę  – lektury do-
robku pisarskiego. Pośród różnych jego talentów i pól aktywności na czoło wysu-
wają się role znakomitego krytyka literatury i sztuki krajowej oraz emigracyjnej, 
jak i tej literatury oraz sztuki promotora, zabiegającego z oddaniem o wprowadze-
nie dzieł najwybitniejszych polskich autorów w krwiobieg kultury europejskiej. 
Jego życie wśród artystów było stałym poruszaniem się w przestrzeni krystalizacji 
dzieł i równie intensywnego doświadczania egzystencjalnych wymiarów twórczo-
ści. Eseistyki Jeleńskiego trudno także nie widzieć na tle biografii tego autora jako 
szczególnej, pogranicznej kondensacji polskości. Międzynarodowe koligacje, 
wielojęzyczność problematycznym czynią definiowanie jego życia w kategoriach 
jednonarodowych, ujawniają fascynującą strefę przejściową kultur i nacji, w jakiej 
Jeleński funkcjonował, będąc głównie Europejczykiem. Wszystko to sprawia, że 
czytanie tekstów autora Zbiegów okoliczności poprzez biografię, z uwzględnieniem 
biografii, staje się jakby potrzebą szczególnie naglącą, warunkiem nawet pełnego 
odczytania jego pisarstwa 6. 

Urodzony i wychowany w Polsce, Jeleński wyjechał wraz z matką z kraju 
mając 17 lat, w grudniu 1939, i do końca życia (zmarł w 1987 r.) mieszkał na 
Zachodzie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, z „półtora szlachty” (Zarys życiory-
su. JZ 9), jak pisał (trzech senatorów w rodzie), i jako dziecko dyplomaty, po 
ukończeniu lat czterech przebywał co roku parę miesięcy na placówkach dyplo-
matycznych ojca w Madrycie, Bukareszcie, Wiedniu, Królewcu, Monachium 7. Do 
przedszkola uczęszczał w Wiedniu, rok mieszkał w internacie Ojców Dominikanów 
pod Lozanną, a wakacje spędzał w majątkach rodzinnych w Polsce „z kolejnymi 
bonami i guwernantkami francuskimi, niemieckimi, angielskimi [...]” (Zarys ży-
ciorysu. JZ 10). Kształcił się też w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, 

6 Potwierdzeniem tego faktu stało się niezwykłej urody wydanie esejów J e l e ń s k i e g o 
Chwile oderwane, zwracające uwagę rozległością odkrytych i przywołanych w strefie edytorskiego 
komentarza danych biograficznych, budujące właściwie osobną, równoległą do tekstów Jeleńskiego 
narrację biograficzną, zawartą w obszernych notach do tekstów, zgromadzonych ilustracjach i notach 
o tychże. 

7 Dane biograficzne o sobie zawarł K. A. J e l e ń s k i  m.in. w następujących tekstach i wy-
wiadach, w większości cytowanych w niniejszym artykule: Czwórjęzyczne kłopoty (1961 áJCñ),  
O „Kulturze” dla Francuzów (1980 áJZñ), Zarys życiorysu (1981 áJZñ), O Gombrowiczu (1984 
áJCñ), „Nigdy nie emigrowałem z Polski...” („Zeszyty Literackie” 1988, nr 21 ározmowę przepro-
wadził w 1986 r. i oprac. S. R o s i e kñ). Są one także rozproszone w esejach Jeleńskiego i jego listach 
do redakcji „Kultury”. Ponadto w „Zeszytach Literackich” opublikowano kilka listów Jeleńskiego 
opisujących losy jego własne i rodziny. Wśród nich w numerze 21 z 1988 r. znajdują się Trzy listy, 
tu np.: Teresa (Rena) ze Skarżyńskich Jeleńska (list do H. K i r c h n e r, z 28 III 1978) i Gimnazjum 
(list do J. L e w a n d o w s k i e g o, z 3 VIII 1979), oraz w numerze 86 z 2004 r. Listowna opowieść, 
gdzie są m.in. dwa listy do L. Z e n a  (z 19 i 30 I 1979). W wydanej niedawno Korespondencji  
Cz. M i ł o s z a  i K. A. J e l e ń s k i e g o  (Red. B. Toruńczyk. Oprac. i przypisy R. R o m a n i u k. 
Warszawa 2011, s. 155–157) obszerny fragment listu do Miłosza z 10 IV 1976 dotyczy litewskich 
korzeni Jeleńskich. Wśród wspomnień przyjaciół o Jeleńskim niezwykle ważne w kontekście inte-
resującego mnie zagadnienia wydają się teksty Cz. M i ł o s z a  Konstanty: polskie tło („Kultura” 
1987, nr 7/8) i W. K a r p i ń s k i e g o  Uśmiech Kota („Zeszyty Literackie” 1988, nr 21). Kilka 
z wymienionych tu tekstów publikuje w całości lub cytuje edycja Chwile oderwane, przynosząca 
także inne – w tym szczególnie cenne, bo wcześniej nie drukowane lub po raz pierwszy przetłuma-
czone na język polski – przyczynki do biografii Jeleńskiego. 
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a następnie (przed samą wojną) w Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie. Można 
tylko zadumać się, jak świetnie uposażony został Jeleński dzięki swej ziemiańskiej 
formacji, zwłaszcza gdy czyta się jego barwne wspomnienie Czwórjęzyczne kło-
poty, a w nim opis subtelnych różnic w biegłym posługiwaniu się czterema języ-
kami: francuskim, angielskim, włoskim i niemieckim (JC 385). 

Naturalną konsekwencją tej wielojęzyczności i europejskiej formacji Jeleń-
skiego stała się – po ukończeniu wojennych studiów na uniwersytetach w Saint 
Andrews (ekonomia i nauki polityczne) i w Oxfordzie (historia nowożytna), po 
wzięciu udziału w inwazji na Normandię w szeregach Pierwszej Dywizji Pancer-
nej i po demobilizacji – jego praca w instytucjach europejskich na Zachodzie, takich 
jak IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) w Neapolu, FAO (Orga-
nizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ) w Rzymie, w latach 1952–1973 
w Paryżu w sekretariacie generalnym Kongresu Wolności Kultury, a później ko-
lejno w założonym przez Jacques’a Monoda Centre Royaumont pour Science de 
l’Homme (Centrum Wiedzy o Człowieku) i w Institut National de l’Audiovisuel 
(Narodowy Instytut Audiowizualny). Istotą tych zajęć było przekraczanie granic 
etnicznych i językowych, mediacja między ludźmi, kulturami, ideami. Jerzy Gie-
droyc, czyniąc od 1950 r. starania o pozyskanie Jeleńskiego do zespołu „Kultury” 
(co mu się w końcu udało w 1952 r.), te właśnie walory jego osobowości miał na 
względzie. Introwertyczna natura Giedroycia 8 wymagała dopełnienia swoim prze-
ciwieństwem, które stanowił właśnie Jeleński. Wymagała dopełnienia w dwojakim 
kierunku: budowania relacji „Kultury” ze światem zewnętrznym, osobami czy in-
stytucjami świata zachodniego i Polakami w kraju (ten aspekt działalności Jeleń-
skiego, choć pasjonujący, mniej mnie tu interesuje), a także szerokiego prezento-
wania polskim czytelnikom w „Kulturze” zachodnich literatury, sztuki, myśli poli-
tycznej czy społecznej. Obie te misje spełniał Jeleński nadzwyczaj skutecznie.

We wczesnej fazie współpracy z „Kulturą” najintensywniej zajmował się Je-
leński komentowaniem nowości wydawniczych, zamieszczając w redagowanych 
przez siebie rubrykach Notatki wydawnicze i Przegląd miesięczników (okresowo 
również Przegląd czasopism) omówienia artykułów i przeglądowe recenzje książek 
drukowanych na Zachodzie. W sumie w latach 1953–1955 przedstawił w tych 
rubrykach 130 książek, w większości francuskojęzycznych, ale także 18 pozycji 
w językach angielskim, niemieckim i włoskim oraz artykuły z 51 czasopism euro-
pejskich i amerykańskich 9. Były też, oczywiście, osobno publikowane recenzje 
dzieł autorów obcych i polskich, lecz wyrażony w owej statystyce obraz lektur 
Jeleńskiego w tym wczesnym okresie uświadamia, w jak wielkim stopniu żył on 
w przestrzeni języków zachodnioeuropejskich, poza polszczyzną. Dotyczy to 
również sfery prywatnej – od 1952 r. Jeleński związany był z włoską malarką 
Leonor Fini (pozostali razem do końca jego życia). Pisze w r. 1961 w eseju Czwór-
języczne kłopoty: „Los zrządził, że nawet mieszkając w Paryżu, częściej mówię po 

8 Tak pisał o redaktorze „Kultury” sam K. A. J e l e ń s k i  (O „Kulturze” dla Francuzów.  
JZ 155–156 áprzeł. M. K r ó l, B. T o r u ń c z y k, I. S m o l a r o w añ): „nieśmiały, obraźliwy; 
samotnik niezdolny do wygłaszania przemówień, ma duże trudności w bezpośredniej komunikacji 
z ludźmi (stąd jego kolosalna korespondencja), nie mówi żadnym obcym językiem poza rosyjskim 
(mimo trzydziestopięcioletniego pobytu we Francji nadal słabo włada francuskim)”.

9 Zob. Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. 
Bibliografia, s. XI.
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włosku niż po francusku, że włoski jest moim językiem codziennym, »domowym«” 
(JC 386–388). Także pracując w instytucjach europejskich, językiem polskim 
posługiwał się zapewne w niewielkim tylko stopniu.

Wszystkie te okoliczności sprawiły, że język eseistyki Jeleńskiego, który 
kształtował się w latach pięćdziesiątych, miał osobliwy urok. Cechowała go nie-
zwykła klarowność stylu, znamienna dla autora, który szczególnie świadom był 
znaczenia poprawności struktur językowych w procesie formułowania myśli. Wie-
lojęzyczność rodziła zapewne w tym zakresie wzmożoną czujność i kompetencję. 
Równocześnie język ten dość swobodnie wychylał się raz po raz poza normę 
współczesnej polszczyzny, głównie w sferze leksykalnej, jakby w dwóch kierunkach: 
w konteksty języków zachodnioeuropejskich, a także w dawną, nieco anachronicz-
ną polszczyznę. Jeleński chętnie używał nowoczesnej terminologii czerpanej 
z piśmiennictwa zachodniego, jednak w języku polskim niezbyt jeszcze zadomo-
wionej, tworzył słowa intuicyjnie i czasem o niepolskich formach gramatycznych. 
Przykładem – używanie wyrazu „biennale” w rodzaju żeńskim, obco brzmiące 
określenia („afabulacje”, „bisekstylna”, „ektoplazma oryginału”, „religijny eme-
tyk”) i zdarzające się niezręczności: forma „biała twarz” zamiast „blada twarz”, 
słowo „komunistyczne” służące do nazwania zasad funkcjonowania podziemnego 
wydawnictwa „NOWa” 10. Jeleński otwarcie pisze o tych problemach w Czwórję-
zycznych kłopotach: 

Mimo oddalenia od Polski, mimo ubóstwa mego języka, mimo przykrych i częstych 
wątpliwości gramatycznych, składniowych, uważam się za pisarza (krytyka? eseistę?) polskie-
go. Język polski wymiguje mi się czasem, ale mnie nie onieśmiela. Czuję się w języku polskim 
u siebie, jak w domu, w którym się rzadko bywa, ale który się zna „na pamięć”. [...] Potknięcia 
uważam za przypadkowe, traktuję je poufale, należą do mnie. [JC 388]

Poczucie zadomowienia w mowie ojczystej – mimo wszystko, mimo długich 
okresów nieużywania języka – wyraża się może najbardziej w owej drugiej ten-
dencji: w wychylaniu się języka Jeleńskiego w przeszłość polszczyzny. Przykładem 
niech będzie nazwanie Margaret Mitchell, autorki powieści Przeminęło z wiatrem, 
„Miczelówną” 11. Owa forma „Miczelówna” promieniuje różnymi odcieniami, jest 
żartem, świadczy o zabawnej autokreacji eseisty, a przede wszystkim ma w sobie 
głęboką pamięć polszczyzny polskich ziemian, czytelników romansów francuskich 
i angielskich, a także czasów dawniejszych, wieku XIX. „Miczelównę” porównać 
można choćby z „Darczanką”, jak Mickiewicz nazywał Jeanne d’Arc, bohaterkę 
tłumaczonego przez siebie poematu Woltera Dziewica z Orleanu 12. Było to zgod-
ne z ówczesnym obyczajem fonetycznego pisania nazwisk obcych, np. Kornel 
(Corneille), Lessyng (Lessing), Czoser (Chaucer). Przejawem pamięci archaicznych 
form u Jeleńskiego jest także obszerny jego wywód o słówku „berg”, owym dzi-
wacznym powiedzonku Leona z Kosmosu Witolda Gombrowicza, dotyczący roli 

10 Zob. K. A. J e l e ń s k i: Dar Józefa Czapskiego. JC 356–360; Lebenstein – mitotwórca 
ludzkiej natury. JC 259; Półświatek Don Camilla. „Kultura” 1954, nr 3; wyjaśnienie w liście do re-
dakcji, z 8 II. Jw. 1981, nr 3; list do redakcji, z 14 V. Jw. 1985, nr 6. 

11 J e l e ń s k i, Półświatek Don Camilla, s. 134. 
12 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 2: D–G. Red. K. Górski, S. Hrabec. Wrocław 1964, 

s. 31. Zob. też S. T r e u g u t t, „Giaur” Byrona i Mickiewicza. Wstęp w: G. G. B y r o n, Giaur. 
Przeł. A. M i c k i e w i c z. Warszawa 1982, s. 7–8. – J. K l e i n e r, Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gusta-
wa. Wyd. 3, popr. Lublin 1995, s. 73–78. 
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tego rodzaju powiedzonek i manii językowych w szlacheckim idiolekcie dawnej 
Rzeczypospolitej 13. 

Podsumujmy dotychczasowe refleksje: wielojęzyczność Jeleńskiego, ukształ-
towana już w dzieciństwie, a ugruntowana w powojennej rzeczywistości, w sferze 
zawodowej i prywatnej jego życia, w szczególnym stopniu predestynowała go, 
jako członka zespołu „Kultury”, do roli obserwatora wielojęzycznej myśli zachod-
niej. Własny język eseistyczny tego autora zanurzony był równocześnie w swoj-
skości polszczyzny i w idiomach mowy obcej – w dwóch przestrzeniach będących 
składnikami jego biografii. 

Kolejnym rysem charakterystycznym pisarstwa Jeleńskiego, zdającym się kryć 
elementy najgłębiej autobiograficzne, a zarazem cechy formacji kulturowej, z jakiej 
się wywodził, jest ujawniająca się w tekstach w s z e c h s t r o n n o ś ć  z a i n t e-
r e s o w a ń. Powiedzmy może najpierw, że autor ten czasem pomniejszał rangę 
swojego talentu, mówiąc np. – „nie jestem ani pisarzem, ani krytykiem, a po pro-
stu zapamiętałym czytelnikiem” 14, albo: „Siadałem do pisania tylko na prośbę 
przyjaciół czy zmuszony do tego przez okoliczności zewnętrzne” (O Gombrowiczu.
JC 460). Trudno, oczywiście, zgodzić się z tą oceną, kontemplując językową 
sprawność esejów, ich błyskotliwość, niekiedy liryzm, trafność metafor, gwałtow-
ne, niemal epifanijne retrospekcje przywołujące czas, klimat, gdy trzeba to uczynić 
dla zrozumienia dzieła czy losu omawianego autora. Jednak w tym bagatelizującym 
„nie jestem [...] pisarzem [...]” tkwi może jakaś głębsza prawda – jeśli dostrzec 
w twórczości Jeleńskiego to, że jest ona przede wszystkim ciekawością innych, 
a nie pielęgnowaniem własnej formy. Interesują Jeleńskiego nowe idee i wieści ze 
świata, które wplata w swoje eseje albo ekscerpuje z czytanych i recenzowanych 
dzieł: od nowych odkryć w zakresie fizjologii mózgu (Lebenstein – mitotwórca 
ludzkiej natury), poprzez teorie powstania świata z „wielkiego wybuchu [...]” 
(O „Ziemi Ulro” po dwóch latach. JC 27), nowe spojrzenia na cywilizację rzymską 
i koncepcje kultury masowej, aż po kwestie numerologii, pitagorejskiej „złotej 
sekcji” i relacji między rytmami architektury i biologii 15. Poza literaturą piękną 
czyta także książki politologiczne, traktaty o alchemii i Piśmie Świętym, studia 
demograficzne, relacje z podróży i biografie, antologie apokryfów, zbiory doku-
mentów historycznych.

Jest w tej różnorodności recenzenckiej i eseistycznej materii wiele z ducha 
dawnych almanachów, silva rerum, kalendarzy, głęboko zakorzenionych w polskiej 
kulturze szlacheckiej. Można powiedzieć, iż lektury Jeleńskiego są swoistym ko-
lekcjonerstwem, wytworem czy dziedzictwem czegoś, co Krzysztof Pomian w swej 
książce o kolekcjach i kolekcjonerach nazwał „k u l t u r ą  c i e k a w o ś c i” 16. 

13 K. A. J e l e ń s k i, O Gombrowiczu. JC 467–468 (przeł. J. L i s o w s k i). Fragment nawią-
zuje do studium A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k i e j  Wielkie bergowanie, czyli hipoteza jedności 
„Kosmosu” (W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór i oprac. Z. Ł a p i ń s k i. Kraków–Wrocław 1984). 

14 K. A. J e l e ń s k i, Samokrytyka krytyka. „Kultura” 1954, nr 5, s. 138.
15 K. A. J e l e ń s k i, Numerus aureus. Jw. 1953, nr 4, s. 130.
16 K. P o m i a n, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja: XVI–XVIII wiek. Przeł. A. P i e ń-

k o s. Warszawa 1996, s. 63. Podkreśl. J. K. Cechy kolekcji u Jeleńskiego miał również zbiór realnych 
przedmiotów sztuki i kultury materialnej, którymi otoczył się pisarz za życia, co ukazała wystawa 
w Muzeum Literatury w Warszawie w r. 2011 – zob. M. D o m a g a ł a, Gabinet osobliwości Kon-
stantego A. Jeleńskiego. Kolekcja pamiątek w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie. W zb.: 
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Dodajmy do tego, że ciekawość Jeleńskiego wyraża się też w penetrowaniu dzieł 
peryferyjnych literatury. Obok rozważań o autorach, których zawsze traktował 
z powagą i którym był wierny w całym swoim pisarstwie (Gombrowicz, Miłosz, 
Czapski, Wat, Lebenstein, Stempowski), czyniąc ich twórczość obiektem pogłę-
bionych interpretacji, wiele omówień Jeleńskiego to właśnie owo kolekcjonerstwo, 
ekskursje na najrozmaitsze obszary literatury często trzeciorzędnej, ciekawej jako 
przypadek socjologiczny, literackie curiosum. Wymieńmy dla przykładu niektóre 
z tych książek: powieści sensacyjno-polityczne pułkownika Rémy Le Messie (Me-
sjasz) 17 i Zygmunta Bohusza-Szyszki Atomowa pożoga 18, banalny i schematyczny 
pamiętnik dygnitarza Trzeciej Republiki Pierre’a Bouchardona Souvenirs 19, Mi-
chała Pawlikowskiego Dwa światy („współczesna karykatura pijarskiej ignoran-
cji” 20), satyryczna powieść Błękitna krew pióra Magdaleny Samozwaniec 21.

Jeleński kontynuuje tu także przedwojenne tradycje czytelnicze swej ziemiań-
skiej rodziny, przodków mających zarówno, jak pisze, „intelektualne zapędy” 22 – 
zdradzał je np. dziadek Józef Czarnowski, dziedzic Kroczewa, który wydał u Ge-
bethnera dwa tomiki młodopolskich wierszy, jak i prawdziwe osiągnięcia naukowe 
– drugi dziadek Jeleńskiego, Stefan Czarnowski, był profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego, wybitnym socjologiem i historykiem kultury. Najbardziej osobi-
ście wspomina Jeleński czytelnicze pasje swej babki, Marii Magdaleny (Manety) 
z Czarnowskich: 

Moja babka (która mnie później wychowywała, kiedy rodzice byli na placówkach za 
granicą), była namiętną czytelniczką i czytała co noc jedną książkę (zasypiała nad ranem; 
wstawała koło 12-tej). Mówiła (tak jak jej rodzeństwo i jak moja matka) po francusku równie 
dobrze jak po polsku, a biegle po angielsku i po niemiecku (moja matka nauczyła się później 
również biegle mówić po włosku i po hiszpańsku). Babka czytała głównie książki angielskie 
w starym kieszonkowym wydaniu Tauschnitza, które kupowała tuzinami. Nie miała żadnego 
literackiego „rozeznania”, ale pamiętam, jak dała mi do czytania, kiedy miałem lat 14, Mrs. 
Dalloway Virginii Woolf mówiąc, że to najpiękniejsza powieść, jaką zna (drugą jej ulubioną 
książką był natomiast – niestety – Grand Hotel Vicky Baum...) 23.

Wielojęzyczność, kosmopolityzm przedwojennej formacji Jeleńskiego wyda-
ją się oczywistą antecedencją, praformą owej kolekcji, „biblioteki” dzieł pisarzy 
obcych, zbudowanej przez niego na łamach „Kultury” po wojnie, z myślą o polskim 
czytelniku. Warto jednak także zastanowić się nad wpływem owej wielojęzycznej 
natury Jeleńskiego na głębsze warstwy jego eseistyki. Lidia Burska w szkicu o pi-
sarzu interesująco charakteryzowała jego rolę tłumacza w powojennej rzeczywi-
stości europejskiej, wspominając o tłumaczeniu również w sensie najszerszym, 
jako sytuacji egzystencjalnej Jeleńskiego – pracownika międzynarodowych insty-
tucji 24. Jego rola polegała na rozmowach, negocjacjach, poszukiwaniu miejsc 

Leonor Fini i Konstanty A. Jeleński. Portret podwójny. Katalog wystawy. Autorka wystawy i kon-
cepcji katalogu A. L i p a. Warszawa 2011. 

17 Zob. K. A. J e l e ń s k i, „Le Messie”. „Kultura” 1952, nr 12.
18 Zob. K. A. J e l e ń s k i, Marzenie generała. Jw. 1956, nr 7/8.
19 Zob. K. A. J e l e ń s k i, Notatki wydawnicze. Jw. 1953, nr 11.
20 K. A. J e l e ń s k i, „My szlachta od Jafeta”. Jw. 1953, nr 4.
21 Zob. K. A. J e l e ń s k i, Pogrom cieni. Jw. 1954, nr 10.
22 K. A. J e l e ń s k i, Teresa (Rena) ze Skarżyńskich Jeleńska, s. 123.
23 Ibidem, s. 124.
24 B u r s k a, op. cit., s. 183–184.
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wspólnych między wyobraźnią technokratycznych elit, urzędników, a ideami ar-
tystów czy programami badawczymi przedstawicieli nauk ścisłych, które wyma-
gały pozyskiwania środków finansowych 25. Zawsze jest tu sytuacja spotkania, 
dialogu, wymiany opinii, zbliżania obcych sobie obszarów, mentalności, typów 
percepcji. Wydaje się, że jakiś odpowiednik czy echo tej wielogłosowości zostały 
także utrwalone w poetyce esejów Jeleńskiego, w których łatwo można zauważyć 
swoistą d i a l o g o w o ś ć  czy s y t u a c y j n o ś ć. 

W wielu tekstach Jeleńskiego dyskurs tworzy się na przecięciu kilku głosów, 
dwóch i więcej punktów widzenia, jest często refleksją in statu nascendi, budują-
cą się w toku tej konfrontacji, jakby wyrastającą z różnicy potencjałów między 
omawianymi książkami, teoriami, estetykami. Czynnikami dynamizującymi ese-
istyczną narrację bywają również, wywodzące się z sytuacyjności i doświadczenia 
spotkania, nagłe przesunięcia przestrzeni, pisarskie wrażenia czysto wzrokowe 
albo też otwieranie się jakiegoś dopływu bodźców, inspiracji pochodzących z innych 
pól wiedzy, ludzkiego poznania.

Już wczesne eseje znamionuje poetyka spotkania, konfrontacji. Tekst Dwie 
przyjaciółki (1953) porównuje polskie i francuskie pisma kobiece – „Przyjaciółkę” 
i „Elle”. Formę dialogu ma artykuł Abstrakcja i „nieprzedmiotowość” (1953), 
w którym polemika z Janem Ulatowskim pozwala Jeleńskiemu wyrazić szereg 
myśli o ówczesnym malarstwie. Dwa istotne eseje poświęcone kulturze masowej: 
O kulturze masowej inaczej (1961) oraz Nowe oblicze Marksa i Malthusa (1962), 
zderzają ze sobą przeciwstawne stanowiska na ten temat. W pierwszym są to opi-
nie Elémira Zolli i Jeana Duvignauda, wzbogacone własnymi obserwacjami Jeleń-
skiego ze współczesnych mu Włoch i Anglii. Tu szczególnie cenne wydają się 
uwagi pisarza na temat języka deprecjacji kultury masowej, używanego przez jej 
przeciwników. W drugim z esejów rozważania Edgara Morina i Gastona Bouthau-
la uzupełnia Jeleński prognozą feminizacji i swoistej hedonizacji życia, jako od-
powiedzi ludzkości na zagrożenia demograficzne i zagrożenia wojną w drugiej 
połowie XX wieku. 

Do tych przykładów e s e j ó w  d i a l o g u j ą c y c h  Jeleńskiego dodajmy 
jeszcze Dwugłos o Iwaszkiewiczu (z Gustawem-Herlingiem Grudzińskim) (1980) 
oraz szkice o Czapskim: Z Józefem Czapskim w Luwrze (czyli o nieodrobionym 
zadaniu) (1976) i Dar Józefa Czapskiego (1985). W pierwszym tekście o malarzu 
spotkanie z nim Jeleńskiego w Luwrze, niespełniony zamiar dyskusji o inspiracjach 
malarskich (Czapski zapomina notatnika, kilka sal Luwru okazuje się zamkniętych), 
inicjują nowe wątki: Jeleński zaczyna „patrzeć Czapskim” na muzealne wnętrza 
i publiczność, esej rozwija się we frapującą opowieść o percepcji, o samym mala-
rzu, o socjologii i historii ekspozycji muzealnych. Drugi zaś tekst, Dar Józefa 
Czapskiego, już w tytule przywołuje bieguny swojego dialogu: malarstwo Czap-
skiego i powieść Dar Vladimira Nabokova. Niektóre sceny w dziele Nabokova 
zdają się pisarzowi niczym wyjęte z płócien Czapskiego. Opisu tych scen Jeleński 
dokonuje, jakby oglądał obrazy przyjaciela-malarza. „Co za wizualny połów z kil-
kuminutowej przechadzki!” – wplata to westchnienie na koniec lektury fragmentu 
Daru (JC 359). 

Może najwymowniejszym świadectwem idei dialogu, mediacji, spotkania, 

25 K a r p i ń s k i  (op. cit.) pisze o tym szczegółowo w swoim wspomnieniu o Jeleńskim. 
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wielogłosu, która, organizując życie Jeleńskiego, przenika zarazem do jego twór-
czości, jest koncepcja przekładu poetyckiego, zrealizowana przez niego w Antho-
logie de la poésie polonaise (1965). Praca nad tą antologią poprzedzona została 
konsultacjami z Janem Brzękowskim, Czesławem Miłoszem i Aleksandrem Watem, 
duża część przekładów powstała zaś we współpracy z zaprzyjaźnionymi poetami 
francuskimi, którzy nadawali ostateczny kształt wierszom, wstępnie przetłumaczo-
nym na francuski przez Jeleńskiego. W ten sposób antologia ta stała się nie tyle 
dziełem tłumacza-indywidualisty, co efektem wysiłku zbiorowego, z kluczową rolą 
spotkań i dyskusji z poetami. Owe spotkania Jeleński zachował w pamięci najżywiej: 

Niemal codzienne rozmowy z Watem, wymiana kilkunastu długich listów z Miłoszem 
i Brzękowskim były jedną z najprzyjemniejszych części mojej pracy. [...]

[...] z Bonnefoy i du Bouchet spędziłem nad Norwidem kilkanaście wieczorów 26. 

Cytowane wspomnienie z prac nad antologią jest właściwie serią portretów 
niezwykłych osobowości napotkanych przy jej przygotowywaniu.

Gdyby porządkować biograficzne determinanty twórczości Jeleńskiego według 
głębi, z jaką przenikają one jego pisarstwo, to należałoby teraz przejść od sfery 
poetyki, kompozycji czy retoryki esejów do sfery idei w nich zawartych i wskazać 
dwa wczesne doświadczenia Jeleńskiego, które uformowały, jak się wydaje, cen-
tralny obszar jego eseistyki, zwłaszcza tej poświęconej literaturze i sztuce. Pierw-
szym z nich jest doświadczenie „ś m i e r c i  B o g a” i  l i b e r a l n a, r a c j o n a-
l i s t y c z n a  f o r m a c j a  Jeleńskiego jeszcze w latach młodzieńczych, drugim 
zaś – s z c z e g ó l n a  w r a ż l i w o ś ć  n a  f o r m ę, na jej trwanie i upadek, 
nabyta przez kogoś, kto tkwił w centrum polskiego ziemiaństwa i przeżył jego kres, 
rozpad, spowodowany wojną i jej następstwami. Problematyka eseistyczna zro-
dzona i odnawiana przez te doświadczenia koncentruje się wokół dwóch postaci 
polskiej literatury, które najsilniej angażują wyobraźnię Jeleńskiego-eseisty: Mi-
łosza, będącego dlań wielkim badaczem ziemi, materii, świata organicznego, 
i Gombrowicza – wielkiego destruktora Formy. W eseju Grajmy w Gombrowicza 
Jeleński z pełną aprobatą cytuje opinię Jerzego Jarzębskiego o Miłoszu i Gombro-
wiczu: „Ci dwaj pisarze stworzyli [...] w ostatnich dziesięcioleciach bodaj główne 
i najważniejsze dla polskiej kultury i literatury propozycje – intelektualne i arty-
styczne” (cyt. z: JC 339). Od tekstów poświęconych tym pisarzom rozchodzą się 
też promieniście w eseistyce Jeleńskiego te same motywy i obsesje, odnajdywane 
przezeń także w dziełach innych twórców polskiej literatury i sztuki XX wieku.

Wokół rozważań o poezji Miłosza, w esejach o tej poezji i dorobku literackim, 
zdaje się skupiać cały dramatyzm doświadczeń i przemyśleń Jeleńskiego związa-
nych z jego liberalną, laicką i lewicową formacją i wynikającym stąd własnym 
ateizmem. Babka, Maneta z Czarnowskich Skarżyńska, i oboje rodzice, a więc 
osoby najbliższe, byli – jak wspomina Jeleński – „poniekąd wyobcowani ze swe-
go środowiska” jako niewierzący, antyendeccy, w przypadku zaś matki nawet le-
wicujący (Jeleński zapamiętał swoją obecność z matką na wiecu Centrolewu 
w latach trzydziestych) (Zarys życiorysu. JZ 9–10). Formacją najbliższą Jeleńskie-
mu była ta, którą przywołuje pisząc o Marii Dąbrowskiej 27. Była to formacja in-

26 K. A. J e l e ń s k i, Na marginesie antologii. „Kultura” 1964, nr 9, s. 46, 55.
27 K. A. J e l e ń s k i, Aktualność Marii Dąbrowskiej. Jw. 1962, nr 6. 
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spirowana racjonalizmem XIX-wiecznym (lecz patrząca sceptycznie na optymizm 
i elementy utopijne w koncepcjach Marksa, Darwina, Malthusa), reprezentowana 
przez „najsolidniejszą tradycję” 28 polskiej myśli lewicowej, związaną z Ludwikiem 
Krzywickim, Stanisławem Stempowskim, Tadeuszem Szturm de Sztremem, Szy-
monem Aszkenazym i Florianem Znanieckim. Jeszcze inny kontekst bliski Jeleń-
skiemu przywołuje Miłosz, wspominając fenomen kilku aktywnych już w Dwu-
dziestoleciu międzywojennym polskich pisarzy – Jerzego Stempowskiego, Sta- 
nisława Vincenza, Witolda Gombrowicza, Józefa Mackiewicza, Ksawerego Pru-
szyńskiego – którzy, podobnie jak autor Zbiegów okoliczności, wywodzili się 
z formacji ziemiańskiej, poszlacheckiej i sympatyzowali z nurtem oświeceniowym, 
obce zaś im były romantyczna idea narodu i „plemienna mistyka” 29, zyskujące na 
znaczeniu pod koniec Dwudziestolecia. 

Wszystkie te wątki, a zwłaszcza racjonalizm i laicki światopogląd Jeleńskiego, 
stanowią tło dla jego esejów o Miłoszu, z którego twórczości ekscerpuje głównie 
naturalizm, pierwiastki materialistyczne i genezyjskie, sytuując je w centrum tej 
poezji i traktując jako jej kwintesencję. W tekstach Poeta i historia (1954) oraz 
Poeta i przyroda (1968) Jeleński z pewną determinacją tropi i ukazuje Miłosza 
jako zanurzającego się „w organiczne misterium przyrody”. Pisze w pierwszym 
z tych esejów o Świetle dziennym (1953): „Najczystsza poezja Miłosza tkwi w na-
turalnej genezie, w intuicji tworzenia się form, w odczuciu żywotnych soków 
materii” (JZ 229). Cały wątek historii u Miłosza traktuje Jeleński jako obcy poezji, 
choć przecież wydaje się, że – czytany obok owych wątków naturalistycznych – 
stanowi dla nich istotny kontekst, dopełnia refleksję poetycką problemem dźwiga-
nia się człowieka ponad naturę i proste reguły przetrwania. Problemem tak ważnym 
w tamtym, powojennym okresie. Także w eseju Poeta i przyroda Jeleński wyraża 
fascynację naturalizmem Miłosza, odczytuje w jego wierszach myśli o człowieku 
„włączonym w łańcuch materii, w ciąg biologiczny [...]” (JZ 208), śledzi wątki 
determinizmu i dziedziczności. Również w tym szkicu pojawia się przeciwstawie-
nie Miłosza prozaika, „Miłosza dziennego”, moralisty i humanisty – Miłoszowi 
poecie, posiadaczowi „podziemi świadomości, z których bije źródło jego poezji”. 
I dalej stwierdza Jeleński o autorze Gucia zaczarowanego: „Prawdziwe życie 
Gucia – to ta chwila, kiedy »zamieniony w muchę«, bada meandry kwiatowego 
wnętrza” (JZ 210) 30.

Wydanie przez Miłosza Ziemi Ulro (1977), w której – jak pisze Marek Zaleski 
– jest on „rzecznikiem odrestaurowania światopoglądu religijnego, opowiada się 
za teologią jako spoiwem, gwarantką sensowności projektu ludzkiego świata” 31, 

28 Ibidem, s. 13.
29 M i ł o s z, op. cit., s. 29.
30 Zob. też świadectwa takiego odczytania Miłosza przez Jeleńskiego w jego listach do poety 

z 14 VII 1964 i 1 VIII 1968 (M i ł o s z, J e l e ń s k i, op. cit., s. 46–47, 92), akcentujących „ahuma-
nizm” liryki autora Światła dziennego, i odpowiedź Miłosza w liście z 15 XI 1968 (ibidem, s. 94–95), 
w której pisze: „jest złudzeniem, że humanizm prowadzi do moralizmu, a ahumanizm (czy jak to 
nazwał Robinson Jeffers inhumanism) nie. [...] jakiekolwiek próby od-człowieczenia, opowiedzenia 
się przeciwko Hiramowi, budowniczemu Świątyni (religijnej, historycznej etc.), kończą się budowa-
niem modelu Człowieka Naturalnego, tj. moralistyką. Twój szkic [tj. Poeta i przyroda] zadziwiająco 
współbrzmi z moimi staraniami, żeby ten dylemat uzewnętrznić, pokazać”. 

31 M. Z a l e s k i, Principia poetica Czesława Miłosza, czyli o „Ziemi Ulro”. W: Zamiast.  
O twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2005, s. 67. 
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zmusza Jeleńskiego do frontalnego niejako zderzenia się z problematyką teolo-
giczną i moralistyką w twórczości poety. Mówi o tym sam Jeleński na początku 
szkicu O „Ziemi Ulro” po dwóch latach (1979), oceniając swoje wcześniejsze, 
przywołane tu przed chwilą eseje:

zauważyłem z pewnym poczuciem niesmaku, że waloryzuję w nich „dajmona” poety, jego 
związki z Naturą, „ahumanizm”, że podkreślam „głęboki pesymizm jego poezji, jej zasadniczy 
nihilizm”, wbrew żywiołowemu oporowi Miłosza przeciw wszystkiemu, co w nowoczesnej 
poezji i sztuce z nihilizmu się wywodzi. Tak jakbym, podziwiając poetę, lekce sobie ważył 
świadomy światopogląd moralisty i eseisty. [JC 10]

W swej zasadniczej linii szkic Jeleńskiego o Ziemi Ulro jest zarazem polemi-
ką z Miłoszem i uzgadnianiem stanowisk, próbą uporania się autora z bardzo 
własnym problemem: czy ateizm, materializm, oświeceniowy światopogląd zagra-
dzają drogę do rozważania tego, co jest przedmiotem wiary i refleksji teologicznej? 
Problem ten stanowi leitmotiv eseju i inicjuje poszukiwanie przez Jeleńskiego sfer 
pośrednich. Każe mu przywołać quasi-teologiczną kategorię „korespondencji” 
(która zastąpić ma układ pionowy „ducha” i „materii” prawami analogii i koincy-
dencji zdarzeń) 32, aforyzmy oświeceniowego fizyka i filozofa Georga Christopha 
Lichtenberga, w których dokonuje się „rozszerzenie »bram percepcji«” (JC 18), 
a także każe mu polemizować z tezą Miłosza, iż nie można być zarazem „konse-
kwentnym materialistą” (cyt. z: JC 22) i moralistą. Jeleński w replice wskazuje na 
działalność odkrywcy DNA, Monoda, w obronie praw twórców i uczonych w pań-
stwach komunistycznych i stwierdza: „Niewielu zaangażowanych politycznie 
wierzących katolików okazało w tej dziedzinie tyle rozumnego serca” (JC 23). 

Mówiąc o owym materialistycznym czy laickim podglebiu eseistyki Jeleńskie-
go, jakoś zdeterminowanym wczesną formacją pisarza, warto wskazać na pewien 
interesujący paradoks czy pęknięcie w jego materialistycznym światopoglądzie. 
Czucie natury, materii, świata organicznego jest właściwie, w rozumieniu Jeleń-
skiego, pewną p r z e d s p e k u l a t y w n ą  zdolnością twórcy – nasycania dzieła 
najcenniejszą, najszlachetniejszą substancją dotykalnego świata, i niewiele ma 
wspólnego z racjonalizmem, oświeceniowym scjentyzmem, które skądinąd także 
są składnikami światopoglądu Jeleńskiego. Właśnie w tym, niejako epistemolo-
gicznym, a nie aksjologicznym sensie używa on słów „nihilizm”, „ahumanizm” 
w odniesieniu do twórczości Miłosza czy innych autorów, których ceni w najwyż-
szym stopniu 33. Poezja jest według Jeleńskiego najbardziej pierwotnym obszarem, 
w którym zachodzi ten proces zagarniania świata do dzieła bez pośrednictwa my-
ślowej konceptualizacji. Dlatego zapewne terminem „poezja” określa autor nie-
kiedy także niektóre, szczególnie przez siebie cenione utwory stricte prozatorskie 34.

32 W innych tekstach pisze K. A. J e l e ń s k i, że z b i e g i  o k o l i c z n o ś c i  są „metafizyką 
ateisty” (Od bosości do nagości. O nieznanej sztuce Witolda Gombrowicza. JC 299), o sobie zaś, że 
jest „ateistą wierzącym w cuda” (Grajmy w Gombrowicza, JC 338).

33 Sens terminu „ahumanizm” przybliża przywoływany tu już list do Miłosza z 14 VII 1964 
(M i ł o s z, J e l e ń s k i, op. cit.), w którym J e l e ń s k i  pisze: „nie uważam się za »humanistę« – tj. 
nie uważam »człowieka« za istotę centralną i uprzywilejowaną [...]” (s. 46), i dodaje, że „ahumani-
stami” nazywa współczesne umysły, w rodzaju C. Lévi-Straussa, „co nie oznacza wcale a n t y hu-
manizmu [...]” (s. 47). 

34 Pisze np. K. A. J e l e ń s k i  o Ferdydurke i Trans-Atlantyku: „nazwijmy twórczość Gom-
browicza [...] tym, czym jest – poezją”, o fragmentach Dziennika: „należą do twórczości poetyckiej 
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Wymieńmy również innych – poza Miłoszem – poetów, których dzieła Jeleń-
ski interpretuje przede wszystkim poprzez zawarte w nich pierwiastki somatyczne 
czy materialne. W eseju pt. Lumen obscurum. O poezji Aleksandra Wata (1968) 
odnosi biografię i twórczość tego autora do najgłębszych pokładów kabalistycznej 
tradycji rodzinnej, nazywa go „kustoszem Wielkiej Biblioteki, aleksandryjczykiem” 
(JC 88). Ale u podstaw liryki Wata odnajduje zwłaszcza „podświadomość ciała”, 
„medytacje ciałem”, zarówno we wczesnym Piecyku (1920), jak w poemacie 
Wiersze śródziemnomorskie (1962): 

Wat należy [...] do tych rzadkich poetów, którzy, jak Hans Bellmer i Henri Michaux [...], 
a również Witold Gombrowicz, szukają ukrytych relacji między tym, co myślimy, czujemy, 
a tym, co w nas myśli, czuje. [JC 84] 

Powiedzmy także o interpretowaniu przez Jeleńskiego drogi poetyckiej Ka-
zimierza Wierzyńskiego. Po okresie wojennej, patriotycznej retoryczności liryka 
jego, zdaniem krytyka, ulega odnowieniu dzięki nasycaniu się „tkanką ziemi [...]” 
i wiecznym „misterium przyrody”. Znów jako kluczowy widzi więc Jeleński 
moment owego „ahumanizmu”, odrywania się poezji od spraw ludzkich, rozpo-
czynania „podziemnej podróży [...]”, w której decydujący jest „własny element 
wyobraźni materialnej [...]” (Trzy pory roku Kazimierza Wierzyńskiego. JZ 285).

Także jako krytyk sztuki, interpretator malarstwa Jana Lebensteina, Jeleński 
nade wszystko percypuje pierwiastki materialne i genezyjskie tej twórczości. Esej 
Lebenstein – mitotwórca ludzkiej natury (1973) rozpoczynają – i niemal w całości 
wypełniają – erudycyjne rozważania o relacjach między ciałem, naturą, biologią 
a sztuką, o teoriach potwierdzających związek tych sfer i „uczestnictwo całego 
ciała w życiu wyobraźni” (JC 249). Pojawiają się tu liczne przykłady takich związ-
ków, m.in. w twórczości Flauberta, który „miał w ustach smak arszeniku przez 
kilka tygodni po »zatruciu« pani Bovary”, czy Prousta, u którego „dźwignią wy-
obraźni jest zawsze bodziec cielesny [...]” (JC 251), jak choćby smak owej mitycz-
nej magdalenki czy układ nóg i ramion przesądzający o treści snów. Stwierdza Je-
leński: „myślę, że sztuka może spełniać swą mitotwórczą funkcję jedynie wtedy, 
gdy odnosi się zarazem do przyrody w człowieku i do sytuacji człowieka w przy-
rodzie” (JC 252). I taki też jest klucz interpretacyjny do malarstwa Lebensteina, 
którego figury osiowe Jeleński nazywa „zaszyfrowaną pieczęcią Erosa i Tanato- 
sa” (JC 258), a ewolucję jego sztuki określa jako „mimetyzm stworzenia: od pier-
wotnego kręgowca do ideogramu szkieletu [...], poprzez stwory »przedpotopowe«, 
do »natury ludzkiej« w jej rozdarciu między swoimi skłóconymi składnikami” 
(JC 258–259).

Fascynacja f o r m ą, ów drugi wątek eseistyki Jeleńskiego, wywodzi się z głę-
bokiej pamięci pisarza, któremu dane było dorastać w kręgach zamożnego polskie-
go ziemiaństwa, a później być świadkiem zmierzchu tej formacji. Kilkakrotnie 
autor Zbiegów okoliczności z różnych względów wydobywa ze swej pamięci oby-
czaje tej klasy: w tekstach autobiograficznych, niektórych recenzjach, w artykule 

Gombrowicza [...]”, „Są to świadome »palcówki« poetyckiej twórczości [...]” (Bohaterskie niebo-
haterstwo Gombrowicza. JC 43), o powieści E. M o r a n t e L’Isola di Arturo: „to dzieło naj- 
bardziej »prywatnej« poezji [...]” (O realizmie na tle Mezzogiorna. JC 185), o powieści J. P i e t r-
k i e w i c z a  The Knotted Cord: „jest to książka autentycznego poety” („English becomes Polish”. 
„Kultura” 1953, nr 11, s. 133).
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o listach Gombrowicza do Iwaszkiewicza i zawartej w nich strategii stylizatorskiej 
– podrabianiu stylu „familianta” 35, wreszcie w wypowiedzi dla Rity Gombrowicz 
(O Gombrowiczu. JC 457), wyjaśniającej m.in. wspólną szlachecką genealogię 
własną i autora Ferdydurke. Po części mają te teksty charakter relacji kogoś, kto 
w tamtym świecie żył i mityzacje na jego temat wywołują u niego odruch cierpli-
wych sprostowań i wyjaśnień. Dają socjologiczny obraz grupy społecznej, zbioru 
jej rytuałów, gestów, opisują arystokratyczną tytulaturę, wszystko, co konserwuje 
społeczną hierarchię, grupową świadomość, jest przedmiotem snobizmów i tęsknot. 

W tym sensie doświadczenie formy rozpoczęło się dla Jeleńskiego równie 
wcześnie co dla Gombrowicza. Można jednak powiedzieć, że Gombrowicz po-
zwolił Jeleńskiemu dostrzec problem formy jako problem społeczny i artystyczny, 
i takie chyba znaczenie – jako swoisty mit inicjacyjny – ma wspomnienie Jeleń-
skiego z lektury Ferdydurke w r. 1938, kiedy w wieku 16 lat otrzymał tę książkę 
od swojej ciotki Magdy Skarżyńskiej, zaprzyjaźnionej z siostrą Witolda, Reną. 
Powiada w rozmowie z Ritą Gombrowicz: 

Przeczytałem ją i byłem wstrząśnięty. Po raz pierwszy czytałem książkę jak list, który nie 
tylko był do mnie osobiście adresowany, ale jeszcze w dodatku opowiadał o mnie. [...] Był to 
dokładny opis mojego życia. [O Gombrowiczu. JC 460] 36

Dodajmy także, że zarówno Gombrowicz, jak Jeleński obserwują ziemiaństwo, 
dwór już z poczuciem swojego wyobcowania z tej sfery, jak pisze Miłosz: „będąc 
i wewnątrz, i już na zewnątrz” 37. Miłosz o samym Jeleńskim stwierdza kiedy 
indziej: 

niby panicz z dworu, ale jaki tam polski panicz. Włoch po ojcu, wynalazca niezwykłej formu-
ły – i pełnej polskości, i pełnego kosmopolityzmu, trzeźwo oceniający polskość, a przecież jej 
zawsze wierny, podwójny we wszystkim, bo i kobiety, i chłopcy, a zarazem jednolity – gdzież 
mu do postaci z poczciwej szlacheckiej powieści 38. 

Tym, co niewątpliwie charakteryzuje pisarstwo, krytykę literacką i artystycz-
ną Jeleńskiego, jest pamięć formy, intensywne jej widzenie w horyzoncie histo-
rycznych przemian, zwłaszcza głęboka wrażliwość na zjawisko wyczerpywania 
się stylów, które w końcu stają się anachroniczne, alienacji światów przedstawio-
nych, tracących swój realny desygnat, przemijania gatunków, żałośnie niekiedy 
wskrzeszanych poza pierwotnym kontekstem. Trzeba powiedzieć, że opisywaniu 
przez Jeleńskiego w esejach fenomenu Gombrowicza, śledzeniu destrukcji, „osła-
biania” formy w jego utworach, owego „przewożenia najaktualniejszej kontraban-

35 K. A. J e l e ń s k i, Czy „inny” Gombrowicz? „Kultura” 1970, nr 5.
36 Opis tego momentu olśnienia lekturą Ferdydurke powraca w esejach J e l e ń s k i e g o  kil-

kakrotnie. Pojawia się też w tekście Od bosości do nagości. O nieznanej sztuce Gombrowicza (JC 299) 
z r. 1975: „od dziecka wydawało mi się, że istnieje jakiś klucz, którego jestem pozbawiony, a który 
pozwoliłby mi naprawdę zrozumieć, co się wokół mnie dzieje. Ferdydurke była dla mnie tym kluczem: 
ja sam, rodzina, szkoła, cały kraj, wszystko zlało się nagle w czytelny dla mnie obraz, jak złożone 
wreszcie części skomplikowanej łamigłówki”. W jeszcze innym naświetleniu o pierwszej lekturze 
Ferdydurke pisze J e l e ń s k i  w tekście Grajmy w Gombrowicza (JC 335).

37 M i ł o s z, Konstanty: polskie tło, s. 27. 
38 Cz. M i ł o s z, Rok myśliwego. Kraków 2001, s. 95. Poeta nawiązuje w tej charakterystyce 

m.in. do faktu, że biologicznym ojcem Jeleńskiego był Carlo Sforza (1872–1952), włoski minister 
spraw zagranicznych (zob. J e l e ń s k i, Listowna opowieść, s. 88).
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dy takimi landarami, jak Trans-Atlantyk lub Pornografia” 39 (dotyczy tego zwłasz-
cza studium Tajny ładunek korsarskiego okrętu. Na marginesie tłumaczenia 
„Trans-Atlantyku” áJC 408ñ – o Trans-Atlantyku jako parodii Pana Tadeusza 40), 
towarzyszy w krytyce Jeleńskiego drugi, jakby bardziej dramatyczny biegun re-
fleksji – opis dzieł i twórców uwięzionych w formie, zniewolonych formą. W dys-
kursie Jeleńskiego o formie biegun Gombrowicza byłby zatem biegunem formy 
osłabianej, natomiast teksty o innych autorach i dziełach stanowią, poza nielicz-
nymi wyjątkami, biegun refleksji o formie wymykającej się spod kontroli, rozra-
stającej się i odradzającej. Dotyczy to najczęściej utworów ukazujących człowie-
ka w relacjach społecznych, realiach historycznych, których autorzy nie potrafią 
uwolnić się od banału i schematyzmu artystycznego.

Z twórczości krajowej Jeleński omawia w tym aspekcie m.in. książkę Samo-
zwaniec Błękitna krew z r. 1954, będącą socrealistyczną satyrą na ocalałych przed-
stawicieli arystokracji, a zarazem operującą elementami przedwojennej powieści 
z wyższych sfer, odwołującą się do nieśmiertelnego snobizmu „pod hrabiów”, 
którzy „zachowali [...] jakiś tajemniczy prestiż nawet w nowym polskim społe-
czeństwie” 41. Analizą schematyzmu doskonałego jest esej Notatki o żałobie – 
o wierszach powstałych w Polsce po śmierci Stalina, w których hołdowniczości 
Jeleński dostrzega ślady przedwojennych form kultu wodza w Polsce, z ich patosem, 
banałem, ceremoniami „ślubowań” 42. Jeleńskiego interesują też książki czytane 
przez polskich emigrantów. Recenzuje m.in. powieść Mały świat Don Camilla 
Giovanniego Guareschiego, wydaną w polskim przekładzie przez „Veritas” w Lon-
dynie, nazywając ją „biblią prosowieckiego drobnomieszczaństwa” i zarzucając 
autorowi schlebianie gustom „wulgarnego sentymentalizmu”, stawianie na publicz-
ność, której „bije serce na dźwięk wojskowego marsza” 43. Wolno się, oczywiście, 
zastanawiać, czy te, przywołane tu przykładowo, diagnozy i oceny recenzenta są 
zawsze trafne, ale mimo to – a może właśnie dlatego – widać, jak bardzo głęboko, 
niemal obsesyjnie tkwi w nich własne Jeleńskiego, bez wątpienia jeszcze przed-
wojenne, doświadczenie formy.

Jak zatem twórca współczesny, pisarz, ma szansę uwolnić się od presji formy, 
banału, schematu; zabezpieczyć się przed ich osadzaniem w dziele? Odpowiedź na 
to pytanie jest kolejnym ogniwem rozważań Jeleńskiego o formie i wraca w tej 
odpowiedzi ów pierwszy, wskazany przeze mnie pierwiastek wrażliwości Jeleń-
skiego, należący do jego wczesnych światopoglądowych wtajemniczeń. Otóż formę 

39 W. G o m b r o w i c z, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux. Wyd. 2. Kraków 2004, 
s. 118.

40 W eseju „Ferdydurke” po pięćdziesięciu latach (JC 365) K. A. J e l e ń s k i  wymienia ga-
tunki parodiowane przez Gombrowicza w kolejnych dziełach: „Ferdydurke wzorowana jest na 
francuskim conte philosophique w rodzaju Kandyda Woltera. Trans-Atlantyk (1952) odwraca do-
słownie do góry nogami Pana Tadeusza Mickiewicza – największy poemat literatury polskiej. 
Pornografia (1960) nawiązuje do naiwnej dziewiętnastowiecznej polskiej »powieści wiejskiej«. 
Kosmos (1965) jest napisany w konwencji kryminalnego romansu. Trzy jego sztuki: Iwona (1938), 
Ślub (1946), Historia (1951) parodiują Szekspira, a ostatnia – Operetka (1966) – jest hołdem złożo-
nym »boskiemu idiotyzmowi« tego genre’u”. 

41 J e l e ń s k i, Pogrom cieni, s. 142.
42 K. A. J e l e ń s k i, Notatki o żałobie. „Kultura” 1953, nr 5.
43 J e l e ń s k i, Półświatek Don Camilla. Zob. też odpowiedź pisarza na polemikę M. S a m-

b o r a  (właśc. M. Chmielowca) z tą recenzją – Samokrytyka krytyka.
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rozkłada i osłabia wszystko, co pochodzi z głębokich, nieintelektualnych pokładów 
ludzkiej natury i egzystencji: ciało, fizjologia, seksualność, podświadomość, sny. 
Dialektyka formy i ciała, formy i podświadomości stale występuje w eseistyce Je-
leńskiego i funkcjonuje jako swoisty probierz skuteczności artystycznej. Wzorcem 
w tym zakresie jest znów Gombrowicz, jego strategia pisarska, która czyni destruk-
torem formy i zaczynem powieściowego świata – jak to odczytuje Jeleński – nace-
chowane dramatyzmem doświadczenie własnej seksualności. Jeleński w eseju 
Dramat i anty-dramat zauważa np., że Fryderyk z Pornografii i Leon z Kosmosu, 
„kapłani tajnej celebracji” w tych utworach, „są [...] wcieleniem »tragicznego ero-
tyzmu« Gombrowicza, [...] celebrują »przepychy tej nędzy, jej świętość«” (JC 241). 
W świetnym studium Od bosości do nagości o niedokończonej sztuce Historia 
pisze natomiast, że ukrytym tematem tego utworu „wydaje [...] się relacja o tym, 
jak prywatna patologia przemienia się w uniwersalną misję [...]” (JC 283).

Kilka innych esejów Jeleńskiego, już nie dotyczących bezpośrednio Gombro-
wicza, również odkrywa tajemnice wielkiego pisarstwa w owej sferze percepcji 
świata na poziomie własnej podświadomości, rejestrowania go poza sferą wyzna-
wanych na zewnątrz poglądów. W tekście o Janinie z Puttkamerów Żółtowskiej 
fascynuje Jeleńskiego chemia procesu twórczego tej arystokratki, która będąc re-
prezentantką ideologii najgłębiej konserwatywnej i zaprzysięgłą rojalistką, w swych 
wspomnieniach Inne czasy, inni ludzie (1959) beznamiętnie jednak rejestruje wady 
swojej klasy społecznej: 

potrafiła [ona] przenikliwym, bezlitosnym spojrzeniem dziecka obnażyć istotne motywy po-
stępowania swych bliskich, żyjących złudzeniami „służby narodowi”, płytkiej religijności, 
lepkiej mazi „poczciwości”. [Sielskie, anielskie? JC 64]

Jeleński cytuje z książki Żółtowskiej opis snu, w którym zbuntowani chłopi 
nachodzą dwór, i nazywa go „klasycznym przykładem Freudowskiego transferu” 
(JC 66), porównując z podobną sceną u Gombrowicza. O tym, z jak odmiennych 
źródeł wynikają, z jednej strony, ideologia wyznawana przez pisarza, z drugiej zaś 
– wielkość jego dzieła, świadczy też analogia z Balzakiem: 

Toutes proportions itd., tradycjonalizm poglądów Janiny Żółtowskiej równie mało zawa-
żył na realizmie jej wspomnień, jak reakcyjne deklaracje Balzaka na Komedii ludzkiej. [JC 62]

Albowiem „dzieło Balzaka nie jest podporządkowane żadnej społecznej reto-
ryce (mimo że Balzak był świadomym wyznawcą pewnej retoryki politycznej 
i społecznej), ale jedynie jego głębokim nurtom psychicznym”, a obraz społeczeń-
stwa francuskiego w Komedii ludzkiej „jest przede wszystkim obrazem Balzaka. 
I to obrazem nieraz kryptycznym, mitologicznym, o zadziwiających kryjówkach, 
studniach, tunelach” (O realizmie na tle Mezzogiorna. JC 183).

Zmierzając do konkluzji tych rozważań, można chyba wysunąć wniosek, że 
analiza kontekstów autobiograficznych eseistyki Jeleńskiego nie prowadzi do 
uwięzienia tej twórczości w jakiejś sieci determinizmów. Pozwala raczej zwrócić 
uwagę na newralgiczne obszary wrażliwości pisarza i odkryć pewne paradoksy, 
wielowymiarowość jego myślenia o literaturze, sztuce. Jeleński był bez wątpienia 
autorem silnie związanym z tradycją oświeceniowego racjonalizmu. W krajobrazie 
intelektualnym Europy Zachodniej jego eseistyka – zwłaszcza poprzez teksty tu 
przez nas nie omawiane: analizy procesów socjologicznych, rozważania o współ-
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czesnych społeczeństwach industrialnych, refleksje o kulturze masowej – wpisuje 
się w powojenną ofensywę racjonalizmu, mającą uwolnić kontynent od wynisz-
czających go dotychczas mesjanizmów politycznych 44. Zarazem w wymiarze 
najbardziej osobistym, refleksji o poezji i sztuce, obserwacji twórczych zmagań 
pisarza, ten autor – tak jednoznacznie definiujący swoje dziedzictwo światopoglą-
dowe, którego racjonalistyczny rdzeń wydaje się niezachwiany – włącza jakieś 
obszary własnej percepcji, wrażliwości, nas zaskakujące. W pewnym sensie „my-
śli mu się” w kierunku zagadkowych i irracjonalnych aspektów twórczości, tak jak 
Gombrowiczowi „wierzyło się, czuło się, powiedziało się”, co kazało Jeleńskiemu 
nazwać go nawet pisarzem metafizycznym (Bohaterskie niebohaterstwo Gombro-
wicza. JC 45; Dramat i anty-dramat. JC 237) 45. W swej refleksji o formie i jej 
„osłabianiu”, refleksji o materii, naturze, podświadomości jako pierwiastkach 
niezbędnych dla odnawiania literatury, refleksji o nadrealizmie, o poezji jako ob-
szarze przedspekulatywnego zagarniania świata Jeleński – będąc posłuszny swo-
im odczuciom, nie zaś apriorycznym teoriom – przenosi się w obszar intuicji, cofa 
się przed rozwikłaniem tajemnicy twórczości poprzez wiedzę ściśle rozumową. 
Tak oto nieoczekiwanie ujawnia się wielowarstwowość jego umysłowości i pi-
sarstwa. 

A b s t r a c t
JERZY KANDZIORA  
(Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

AUTOBIOGRAPHICAL BACKGROUND 
OF KONSTANTY JELEŃSKI’S ESSAY WRITING

The article shows the impact of Konstanty Jeleński’s biography and early ideological formation 
of his essay writing. The author describes both the traits of culture of Polish landed gentry liberal 
circles, namely absorbency and diversification of readers’ interest, deep memory of tradition, multi-

44 Pisze o tej roli Jeleńskiego jako analityka współczesności, w kontekście jego aktywności 
w Kongresie Wolności Kultury, P. G r é m i o n  (Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury 
w Paryżu á1950–1975ñ. Przeł. J. M. K ł o c z o w s k i. Warszawa 2004, s. 261), nazywając twórcę 
także „wielkim mistrzem organizacji i strategii wymiany intelektualistów w Europie”. Na znaczenie 
książki Grémiona w kontekście Jeleńskiego zwrócił mi uwagę Piotr K ł o c z o w s k i, któremu 
dziękuję również za kilka innych wskazówek pozwalających ulepszyć ten artykuł. 

45 W dyskusji nad niniejszym tekstem 3 VI 2008 w Instytucie Badań Literackich Lidia B u r s k a 
zasugerowała istnienie pierwiastków nietzscheańskich w pisarstwie Jeleńskiego. Jedna z niewielu 
wzmianek o Nietzschem w jego eseistyce wspomina jednak o d a w n e j  fascynacji. Cytuje J e- 
l e ń s k i  (Professor philosophiae extraordinairae, JC 149–150) Tołstoja: „Nie rozumiem, jak mogą 
Niemcy nie doceniać Lichtenberga, podczas gdy przepadają za zalotnym felietonistą [...], jakim jest 
Nietzsche”, po czym dodaje żartobliwie: „Niech mnie grom nie trafi i ten cytat nie będzie uznany za 
sprzeniewierzenie mego młodzieńczego entuzjazmu dla autora Gaia scienza”. Bliższa Jeleńskiemu 
wydaje się filozofia (i nauka) mu współczesna, przekraczająca horyzont Nietzschego, o czym pisze 
w kontekście prekursorstwa Gombrowicza (Dramat i anty-dramat, JC 237): „Dzieło Gombrowicza 
stwierdza na własną rękę to, co zaczyna odkrywać współczesna myśl – »śmierć człowieka« nastę-
pującą po »śmierci Boga«. Myśl współczesna wyszła poza okres redukcji tego, co ludzkie, do pozio-
mu biologii i ekonomii [...]. Epistemologia Foucault, strukturalizm Lévi-Straussa, psychoanaliza 
Lacana, neomarksizm Althussera mają jeden wspólny mianownik – odrzucają znaczenie świadomo-
ści na rzecz podświadomości, którą określa się dziś jako całość »ponadczasowych praw struktury« 
(Lévi-Strauss)”. 
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lingual and cosmopolitan education, as well as postwar Jeleński’s place in Western Europe institutions, 
the translator’s and culture mediator’s mission. Such elements of his biography give rise to a number 
of features of his writing as scope and silva-like review reading, anachronising and upgrading of the 
Polish language, and poetics of dialogue. The article also delineates ideological dominant of Jeleński’s 
essay writing. His focus on the elements of naturalistic and genesis works, especially in Miłosz, is 
an expression of his connections with materialistic and secular tradition, while following, mainly in 
Gombrowicz, the phenomenon of the form attest to deep memory of landed gentry customs.
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PRAWDA CZY MISTYFIKACJA? 
„CZARNA RÓŻA” JULIANA STRYJKOWSKIEGO JAKO POWIEŚĆ Z KLUCZEM 

Powieść Czarna róża, wydana w 1962 roku, nie doczekała się kompleksowe-
go omówienia krytycznego w ostatnim 30-leciu XX wieku. Nie sposób nawet 
oprzeć się wrażeniu, iż na tle dorobku twórczego Juliana Stryjkowskiego, rozpo-
znawanego dziś w obiegu literackim głównie dzięki autorstwu znakomitej, auto-
biograficznej trylogii galicyjskiej, fabuła ta, bardzo dobrze przyjęta przez ówczesną 
krytykę i prasę literacką 1, zajmuje poślednie miejsce, choć stawiano ją w jednym 
rzędzie z bardziej dziś znanymi Przedwiośniem Stefana Żeromskiego 2 czy Popio-
łem i diamentem Jerzego Andrzejewskiego: chodzi bowiem o powieści powiązane 
podobną problematyką, dotyczącą dylematów młodego bohatera w konfrontacji 
z ofensywną ideologią komunizmu. Publicystycznie i w sposób doraźny ukierun-
kowana aktualność tych powieści, jako ich podstawowa ambicja, okazała się 
w perspektywie czasu swoistą „piętą achillesową” – słabością, sprawiającą, iż 
wyparte zostały w końcu również z kanonu obowiązkowych lektur szkolnych. 
Jednak na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku popyt 
na literaturę afirmującą system ustrojowy – choćby w planie powierzchownych 
znaczeń – i uzasadniającą wybory ideowe pisarzy poprzez ukazanie dylematów, 
jakie przeżywają niezłomni, „hartujący się” ideologicznie bohaterowie, utrzymywał 
się na społecznie wysokim poziomie. 

Wśród entuzjastycznych opinii na temat książki, ukazującej proces dojrzewa-
nia ideowego do komunizmu 3, pojawiały się głosy umiarkowanie krytyczne, po-
zwalające traktować młodego bohatera jako „Wertera wieku ideologii” 4 bądź ostrzej, 
jako „bezbronnego naiwniaka, nieświadomego ani sensu własnych poczynań, ani 
tego, za kogo go biorą” 5. Włodzimierz Maciąg nie rozumiał istoty postawy Hen-

1 Czarna róża została ogłoszona przez „Twórczość” w marcu 1963 książką miesiąca. 
2 Z. S a f j a n  (Między „Przedwiośniem” a „Pokoleniem”. „Nowa Kultura” 1963, nr 9, s. 1, 

7) sytuował powieść Stryjkowskiego – jako podejmującą podobne dylematy ideowe młodego poko-
lenia – w tym samym szeregu co Przedwiośnie S. Ż e r o m s k i e g o  i Pokolenie B. C z e s z k i.

3 Ukazanie się książki odnotowane zostało natychmiast szeregiem recenzji nie tylko w pismach 
literackich, ale i w prasie codziennej. Nie pominęły też tego faktu telewizja i radio. Zob. np. R. D w o r- 
c z y ń s k a, Czerwona ściana. „Radio i Telewizja” 1958, nr 17, s. 4.

4 W. M a c i ą g, Werter wieku ideologii. „Życie Literackie” 1963, nr 6, s. 5.
5 A. B r a u n, Czarna róża. „Nowa Kultura” 1963, nr 5, s. 1.
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ryka, ulegającego wpływowi kobiety fatalnej, skoro „świat powieściowy Czarnej 
róży nie jest światem romantycznym” 6, przeciwnie, naszkicowany został mocną, 
trzeźwą kreską socjologa partyjnej konspiracji. Książka piętnuje bowiem – zdaniem 
krytyka – partyjne doktrynerstwo (nieufność, podejrzliwość, klimat osaczenia, 
tłamszenie indywidualności), w warunkach którego nie mogła rozwinąć skrzydeł 
postawa ideowca. „Przybysz z głębokiej prowincji, bardzo młody i niedoświad-
czony, [...] chwyta się doktrynerstwa jak wewnętrznego objawienia, prymitywna 
dogmatyczność jest mu na rękę, jej logika działa na wyobraźnię” 7. To bezkrytycz-
ne pragnienie wiary, oddania sprawie, w połączeniu z brakiem dojrzałości staje się 
przyczyną klęski: „Biedny Werter, który się zakochał w idei, wierząc, że miłość 
wszystko usprawiedliwi” 8. Platoniczna miłość do Tamary, komunistki, jest tu  
li tylko symbolem zaangażowania ideowego, albowiem – jak zauważa krytyk –  
„w miłości szuka Henryk wszystkiego, czego brakuje mu w działaniu organizacyj-
nym: wielkości, romantyki, ofiary” 9. 

Charakterystyczne, że najbardziej krytycznie nastawionej części środowiska 
opiniotwórczego przyświecało aprioryczne założenie oceny dzieła z punktu wi-
dzenia wymagań konwencji powieści środowiskowej. Pamfletowy tekst Włady-
sława Wolskiego w „Życiu Literackim”, zatytułowany znacząco Przeciw mistyfi-
kacji, zarzucał Stryjkowskiemu koniunkturalizm, zakłamanie, pogoń za tanią 
sensacyjnością, która miała ośmieszać wizerunek partii: działała ona rzekomo 
nielegalnie, była stowarzyszeniem awanturników i spiskowców, nie zaś poważną 
formacją ideową krzewiącą ducha klasowości 10. Paradoksalnie brak dojrzałości 
ideowo-emocjonalnej głównego bohatera – typowego „lumpa”, który w szeregi 
partii trafia przez przypadek – oraz czytelnej, pod względem psychologicznym, 
warstwy motywacyjnej, dyskwalifikuje całkowicie dzieło o ambicjach powieści 
środowiskowej. Tym tropem podąży również Barbara Michałowska, która punk-
tuje niedociągnięcia „powieści politycznej”, począwszy od niedostatków w kon-
strukcji niefortunnego bohatera aż po zaściankowy, kacerski, pozbawiony oblicza 
wielkości i tragizmu obraz ruchu komunistycznego:

Jedynym bohaterem dociągającym do komunistów staje się mały, głupi intelektualnie 
i bezradny z powodu niewiedzy społecznej „nieudacznik”. Lokuje się właściwie na marginesie 
społecznym. Jednak Henryk Jarosz dzięki urokowi pięknej Tamary nie staje się lumpem, a za-
czyna być „człowiekiem ideowym”. [...]

Ani rzeczywistej wielkości, ani rzeczywistego dramatu tego ruchu nie udało się Stryjkow-
skiemu zrekonstruować. Nie tylko dlatego, że nie pokazał go w całości, [...] ale dlatego, że za-
ściankowość ludzi i sytuacji z Czarnej róży odebrała im szansę odegrania roli w tym dramacie. 
Mit wielkoluda – komunisty bez skazy – ustąpił w Czarnej róży miejsca mitowi tępego sekcia-
rza lub naiwnego głupca, jakim jest Henryk Jarosz. Zabrakło tej książce dystansu. Raz bowiem 
pisarz patrzy na tamte lata i tamtych ludzi oczyma biedaka z prowincji, [...] a potem, w „upoli-
tycznionej” części młodości Henryka Jarosza, widzi już tylko zaułek, kacerski zaułek Polski 11. 

W podobne tony uderzył Andrzej Lam: powieść nie sprawdza się, jego zdaniem, 

  6 M a c i ą g, loc. cit.
  7 Ibidem.
  8 Ibidem.
  9 Ibidem.
10 W. Wo l s k i, Przeciw mistyfikacji. „Życie Literackie” 1963, nr 13, s. 1, 4.
11 B. M i c h a ł o w s k a, W obozie kacerzy. „Czarna róża” – dwa punkty widzenia. „Polityka” 

1963, nr 12, s. 8.
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w sztucznej formule syntezy paraboli i realizmu, rozczarowuje jako obraz „wielkich 
namiętności i ognisk kondensacji energii społecznej” 12, którą żył w ówczesnym 
czasie Lwów. Cóż, pisarz z tak sprawnym werystycznym warsztatem, objawionym 
już w Głosach w ciemności, na polu powieści środowiskowej, politycznej zwy-
czajnie zawodzi. Również zakończenie powieści nie przekonuje: „tragedia [boha-
tera] nie ma dla czytelnika mocy organizującej świadomość zbiorową, jest tragedią 
jednostkowych złudzeń” 13. W obronę bierze Stryjkowskiego i jego Czarną różę 
Krystyna Nastulanka, która traktuje książkę jako „powieść o młodości”, z jej bo-
haterem – „produktem przypadkowych lektur, rozkwitłym pod urokliwym patro-
natem małej muzy z zaścianka”, tworem „plazmowatym”, nie ukształtowanym, 
grzeszącym naiwnością i budzącym uczucia irytacji, politowania i współczucia 14. 
Autorka, przyznając Stryjkowskiemu prawo do własnej wizji, nie zawłaszczonej 
przez popyt na mitologię i płaską bohaterszczyznę, demistyfikuje oczekiwania 
narosłe wobec książki:

Ukazanie się Czarnej róży poprzedziła legenda. Legenda, która uczyniła niepowetowaną 
krzywdę tej powieści. Mówiło się, iż jest to książka o komunistach polskich. A zatem spodzie-
waliśmy się, że będzie to rzecz o wielkich problemach ideowo-moralnych, jakie dręczyły to 
środowisko. Tymczasem – tak nie jest. Te sprawy są jakby w domyśle, w niedopowiedzianym 
planie powieści. Autor zajął się nietypowym bohaterem i peryferyjnymi zjawiskami. I chyba 
miał do tego prawo. [...] A czy na książce Stryjkowskiego, o ile się ją uwolni od nie pisanego 
nigdzie podtytułu – powieść o komunistach polskich – spoczywa istotnie ciężar powiedzenia 
pełniej prawdy o tamtych latach? [...] nie twórzmy mitów 15. 

Głosowi temu wtóruje recenzja Adama Klimowicza w „Nowych Książkach”, 
rzeczowo stwierdzająca:

Poszukiwanie tu prawdy dosłownej równałoby się jednak posądzeniu autora o debiutanc-
ką nieudolność. Stryjkowski świadomie stworzył takiego właśnie egzaltowanego bohatera 
i kazał mu przeżywać dziwne perypetie na ściśle realistycznym tle. Autor zostawia czytelniko-
wi swobodę odczytania tego wątku dosłownie lub jako metaforę i wycofuje się bez komentarza. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że nie można czytać Czarnej róży tylko jako powieści historycz-
nej o Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy w latach trzydziestych. Jest ona w równym 
stopniu współczesną powieścią historyczną, a na sposobie ukształtowania postaci zaważyło 
obecne stanowisko autora nie mniej silnie niż wspomnienia 16. 

Dziełu temu nie można jednak odmówić miana „realistycznej powieści o Lwo-
wie w latach trzydziestych”. 

Zamieszanie wokół identyfikacji konwencji, w której utrzymana została Czar-
na róża, zaszkodziło najmocniej jej recepcji. W najbardziej wyważonych, pozy-
tywnych w wydźwięku opiniach pisano z kolei – jak Andrzej Braun – o nowej 
„powieści środowiskowej”, „powieści o ruchu robotniczym” w stadium zaczątko-
wym, z wszystkimi jego schorzeniami i bolączkami ujawnionymi w perspektywie 
późniejszych lat, „balzakowskiej historii początków miastowej kariery młodego 
maturzysty z prowincji, który do tego miasta [tj. Lwowa] przybywa jak bohater 

12 A. L a m, Czarna róża. „Widnokręgi” 1963, nr 5, s. 60. Przedruk w: Wyobraźnia ujarzmiona. 
Kraków 1967.

13 Ibidem.
14 K. N a s t u l a n k a, Ostrożnie z mitami. „Polityka” 1963, nr 12, s. 6.
15 Ibidem.
16 A. K l i m o w i c z, Czarna róża. „Nowe Książki” 1963, nr 1, s. 1, 12.
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Straconych złudzeń do Paryża” 17. Pierwowzoru modelu powieści szukano nie 
tylko u Balzaka, ale i u Stendhala, który w Czerwonym i czarnym – jak pisał Lam 
– stworzył uniwersalny model człowieka przystępującego do rozegrania swojego 
życia z kapitałem rozbudzonej wrażliwości, entuzjazmu, namiętności, by w końcu 
ulec życiu, wejść w sferę mroku 18. Nie przekonywał krytyków wątek erotyczny, 
gubiono się w słabościach konstrukcji głównego bohatera, choć przyznawano mu 
jednak na siłę pewną „symptomatyczność”: 

autor nie czyni go na miarę herosa; wprost przeciwnie: nie ukrywa jego słabości i bezradności, 
a – co więcej – przypadkowego – po wielu nieudanych próbach związania się i służenia roz-
maitym klikom i koteriom o niedwuznacznie hochsztaplerskim obliczu – wstąpienia do komór-
ki organizacji komunistycznej 19. 

I w tym widziano również pewną prawidłowość, bez której nie byłoby „wy-
bitnego dzieła podejmującego z niezwykłą szczerością i pasją moralizatorską 
problematykę tradycji ideowo-politycznych naszego ruchu robotniczego w okresie, 
kiedy na wspaniałym krzewie czerwonych róż zakwitł nagle pąk róży czarnej” 20. 

Porządkując przytoczone tu opinie, podkreślić należy, iż na sytuację odbiorczą 
Czarnej róży, mogącej uchodzić dziś ze zrozumiałych względów za dzieło jednak 
„cokolwiek” anachroniczne, wpłynęło kilka interesujących czynników, znajdują-
cych się w kręgu zainteresowań socjologii literatury i biografistyki. Zaznaczmy od 
razu, że autobiografizm twórczości Stryjkowskiego jest jej cechą immanentną, nie 
kwestionowaną przez krytykę, wolną od hipotez i potwierdzoną oficjalnie przez 
samego pisarza; obszerny wywiad przeprowadzony z nim przez Piotra Szewca, 
wielkiego admiratora i przyjaciela Stryjkowskiego, Ocalony na Wschodzie, stał się 
prawdziwą kopalnią zarówno pomysłów interpretacyjnych, jak i prawd odsłania-
jących biograficzne podłoże tej twórczości, uwikłanej nadto w trojaki kompleks, 
sięgający źródeł pisarskiej tożsamości – narodowej, ideowej i psychicznej; nazy-
wając zaś rzecz po imieniu: kompleks Żyda-Polaka, Żyda-komunisty, wreszcie – 
najdłużej ukrywany i najbardziej dręczący – kompleks Żyda-homoseksualisty, 
kogoś poszukującego odmiennych, kontrowersyjnych z punktu widzenia rabinicz-
nej moralności sposobów manifestowania suwerenności i dochodzenia do formu-
ły wierności samemu sobie. Odpryski tego kompleksu, zwłaszcza w jego drugim 
spośród zaznaczonych tu wymiarów, zaciążyły na sposobie ukształtowania posta-
wy bohatera powieściowego, który ewoluując, we wszystkich w zasadzie utworach, 
reprezentuje podobnie wymagający, nieprzejednany, ale i niejednoznaczny stosu-
nek do siebie i do otaczającego świata. Sam jednak zamysł powieści i koncepcja 
jej głównego bohatera, wyrosły z osobistych doświadczeń Stryjkowskiego. Zbież-
ności z mocno zarysowanym we wspomnieniach nurtem młodzieńczych poszuki-
wań nasuwają się nie tylko po lekturze refleksji autobiograficznej zawartej w przy-
wołanym tu wywiadzie-rzece Ocalony na Wschodzie, ale i po wnikliwszym zapo-
znaniu się z biografią pisarza. Czarna róża jest bowiem klasyczną powieścią 
edukacyjną, przedstawiającą wielowymiarowy i wieloetapowy proces dojrzewania 

17 B r a u n, loc. cit. 
18 L a m, op. cit., s. 58.
19 Ibidem.
20 A. P i o t r o w s k i, Róża czerwona i czarna. „Kierunki” 1963, nr 4, s. 8. 
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młodego bohatera, przy czym poszczególne ogniwa tego procesu odpowiadałyby 
– w mniejszym lub większym stopniu – wyborom życiowym samego autora. 

Krąg tych skądinąd interesujących analogii nie jest jedynym kluczem do od-
czytania planu przedstawieniowego powieści. Przypomnijmy tylko pokrótce, żeby 
nie wracać później do tej sprawy, iż do Lwowa przybył Stryjkowski jako młody, 
wchodzący dopiero w życie społeczne człowiek, maturzysta, celem odbycia studiów 
polonistycznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Wolno podejrzewać, iż czas 
akcji zamykającej losy bohatera mniej więcej w dwóch latach (1934–1936) 21 od-
powiada dwuletniemu okresowi oczekiwania przyszłego pisarza na miejsce w Ży-
dowskim Domu Akademickim. Lata te – zakończone w powieści aresztowaniem 
bohatera – ulegają w stosunku do biografii pisarza znacznemu przesunięciu chro-
nologicznemu: Henryk Jarosz ostatecznie studiów nie ukończył 22. Należały one do 
najtrudniejszych, zarazem przełomowych w życiu początkującego literata: podob-
nie rzecz się miała w życiu Stryjkowskiego, który we Lwowie czuł się obco, był 
zagubiony, pozbawiony oparcia. „Dwa stracone lata bez studiów” wypełniła praca 
korepetytora i nauka języków obcych. Wówczas to przyszły pisarz poznaje swoją 
mentorkę i muzę, piękną panią Helenę, której portret utrwalony został w Czarnej 
róży. To ona wprowadziła młodego adepta sztuki w świat piękna i poezji: 

Była skromna. Wyrosła w atmosferze bogatej inteligencji żydowskiej. Jej brat próbował 
sił na polu literackim, przyjaźnił się z Hemarem, a nawet Józefem Wittlinem, idolem lwow-
skiego Parnasu [...]. 

[...] Jerzego Reitmanna, brata pani Heleny, właściciela browarów lwowskich, spotkałem 
w Warszawie po wojnie. On jeden z całej rodziny ocalał 23. 

Ten ostatni stał się zresztą prototypem jednego z bohaterów powieści, dyrek-
tora Filipa Adlera, jego zaś brat literat – Witolda. Jak zauważono w prasie, auten-
tyczna była również postać właściciela fabryki „Laokoon”, ojca Tamary, choć 
podobno od prawdy historycznej odbiegała znacząco specyfika jego domu rodzin-
nego 24. Podyktowane realistyczną sytuacją wydają się także okoliczności, w których 
bohater zwerbowany zostaje do pracy w szmatławym piśmie „Sprawiedliwość” 25, 

21 W tym przedziale czasu umieszcza akcję m.in. Z. B i e ń k o w s k i  (Alibi. „Twórczość” 
1963, nr 3, s. 112).

22 Stryjkowski studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza od roku akademickiego 1926/27 
do roku 1931/32, wieńcząc edukację uniwersytecką doktoratem u prof. J. Kleinera. Ramowy czas 
akcji powieści rozmija się zatem z biografią autora. Zob. I. P i e k a r s k i, Z ciemności. O twórczo-
ści Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010, s. 67.

23 Ocalony na Wschodzie. Z J. Stryjkowskim rozmawia P. S z e w c. Montricher 1991, s. 63.
24 Z przekłamania obrazu środowiska intelektualnego skupionego wokół „Laokoona” czyniono 

Stryjkowskiemu zarzut. W „Polityce” (1963, nr 4, s. 12), w Listach do Redakcji A. Z i e m i l s k i 
pisał: „Myślę, że dom ten, który gościł pół Uniwersytetu Lwowskiego, widywał niemal co dzień 
Tadeusza Hollendra, Halinę Górską, Karola Kuryluka i innych ludzi z »Sygnałów« [...], zasługuje 
na coś więcej niż na banalne wtłoczenie w schemat ojca kapitalisty i demonicznie pięknej córki re-
wolucjonistki”. J. S t r y j k o w s k i  złożył dementi, oświadczając, iż wszystkie postaci w powieści 
są fikcyjne i nie mogą być identyfikowane z rzeczywistymi („Polityka” 1963, nr 6, s. 10). 

25 Zob. Ocalony na Wschodzie, s. 64–65: „Ze stroną materialną było krucho. Przez cały pierw-
szy rok pobytu we Lwowie nie jadałem obiadów. Potem jadałem w kuchni dla bezdomnych prowa-
dzonej przez jakieś dobroczynne towarzystwo żydowskich żon adwokatów i bogatych kupców, 
które nie wiedziały, co robić z czasem poza siedzeniem po kawiarniach. Tam poznałem żonę Jerzego 
Reitmanna, Runę, która oprócz filantropii wydawała jakiś tygodnik dla żydowskiej młodzieży. 
Zwróciła się do mnie, żebym coś napisał dla tego tygodnika. Napisałem, ale jej się nie spodobało”. 
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przy czym Runa – żona Reitmanna, która zachęcała Stryjkowskiego do zaintere-
sowania się jej pismem – odgrywa w powieści znaczącą rolę pani Fischerowej, 
intrygantki, szantażystki, sprytnej manipulatorki i rzeczniczki burżuazyjnego in-
teresu. Jak ustaliła Michałowska, „istotnie »Sprawiedliwość«, ów punkt zwrotny 
w życiu bohatera Czarnej róży, rzeczywiście wychodziła we Lwowie” 26. Auten-
tyczne są wydarzenia historyczne: szturm na Brygidki, pogrzeb kozaka, autentycz-
ne inne postaci, jak komisarz Kłaczyński czy komunista Sulikowski. 

Lektura Ocalonego na Wschodzie umożliwia prześledzenie procesu dochodze-
nia Stryjkowskiego do komunizmu i do członkostwa w lwowskim „Agroidzie” – 
agendzie Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Jego urzeczenie ideologią 
miało widoczny podtekst romantycznej, zarazem mesjańskiej pokusy, silnie od-
działującej na syjonistycznie „urobioną” już wyobraźnię pisarza. Ale o swojej 
fascynacji intelektualnej powiada on wprost jako o wierze w utopię, w mit skrojo-
ny na miarę żydowskich tęsknot społeczno-religijnych:

Był na miarę historii zmieniającej świat, był ideologią rewolucyjną zmieniającą radykal-
nie umowę społeczną, dając władzę uciśnionym, miał zaprowadzić ład i sprawiedliwość ogól-
noludzką. Jest to właściwie realizacja mitu o przyjściu Mesjasza, czego nie wolno było powie-
dzieć, bo to trąciło religią, będącą opium dla ludu 27. 

Jak wiarygodnie brzmi to wyznanie, zdają się potwierdzać słowa Iwana Dziu-
by, ukraińskiego intelektualisty, uchodzącego za „buntownika”:

Nie tylko uwierzyłem [w komunizm]. Byłem romantycznie zafascynowany tą ideą. Wy-
dawało mi się, że to sprawiedliwe. Na tę moją wiarę nakładały się czytywane w dzieciństwie 
gazetowe doniesienia o wojnie w Hiszpanii, wizja republikańskiej Hiszpanii, a tu w Grecji trwa 
wojna partyzancka, generał Markos, o którym dziś już nikt nie pamięta, przewodzi walce na-
rodowowyzwoleńczej armii. [...] Wyobrażałem sobie, że komunizm jest jakąś ideą sprawiedli-
wości. A w młodym człowieku idea sprawiedliwości budzi emocjonalny zachwyt. Byłem ko-
munistą-romantykiem 28. 

Urzeczenie było tak silne, że prowadziło do nałożenia tzw. „końskich okula-
rów”, nie pozwalających dostrzec obiektywnej prawdy. 

Ogarniało mnie delirium dogmatyka, gdy widziałem przed sobą wroga, który nie może 
mieć racji, którego argumentów nie wolno mi było uznać za słuszne. [...] 

[...] Sprawiedliwość była po mojej stronie. [...] Dopiero konfrontacja teorii z praktyką 
powinna była mi otworzyć oczy na to, jak sprawa komunizmu, nie jako ideologia, ale jej reali-
zacja, wygląda. Na pewno znikome zalążki sceptycyzmu zagnieździły się bardzo głęboko, 
niedostrzegalnie w mojej świadomości. Obroniły mnie przed jawnym odkryciem kłamstwa 
końskie okulary. Pomogły mi one nie dostrzegać tego, czego nie chciałem widzieć. [...] Zresz-
tą komunizm miał na każde pytanie gotową odpowiedź. Wykluczał wątpliwość 29. 

Powróćmy jednak do powieści. Uwadze wielu krytyków, w tym m.in. Zbignie-
wa Bieńkowskiego i Andrzeja Brauna, przede wszystkim zaś Henryka Berezy nie 
umknął fakt, że mit orficki, a dokładnie: jego centralny wątek, czyli dramatyczna 
historia Orfeusza i Eurydyki, wpłynął na ukształtowanie świata przedstawionego 

26 M i c h a ł o w s k a, op. cit., s. 5.
27 Ocalony na Wschodzie, s. 73.
28 Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. Rozmawiały i komentarzem opa-

trzyły B. B e r d y c h o w s k a, O. H n a t i u k. Lublin 2000, s. 86.
29 Ocalony na Wschodzie, s. 80.
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utworu, nie dostrzegali wszakże jego istotnej – wobec odbiorcy – funkcji. Braun 
napisał: „zatem powieść o miłości? Jeszcze jedna transpozycja odwiecznego mitu 
Orfeusza, który w ślad za swoją Eurydyką zstępuje do współczesnego Hadesu, 
gotów wszystko przyjąć z radością, byle tylko być razem z nią” 30 – i na tej kon-
statacji poprzestał, błędy bohatera usprawiedliwiając szaleństwem młodego wieku. 
Z kolei Bereza w recenzji Współczesny Orfeusz stwierdził, iż mit miłosny został 
w powieści tak dalece odkonwencjonalizowany literacko, że odczytanie go wyma-
ga niemałej przenikliwości. Boski talent Orfeusza zamienił się u Stryjkowskiego 
w umiejętność posługiwania się językiem politycznym 31, oczywiście na usługach 
miłości. Co ciekawe, ukochana Jarosza wprowadza go w świat wartości – rewolu-
cyjnych, stwarza nadzieję, uwalnia zatem Henryka z bezwyjściowości jego sytuacji, 
w której odarty został z wszelkich złudzeń, poniósł klęskę. Jest więc jego wyba-
wicielką, sprawczynią nowego, moralnego statusu, matką ideową bohatera. Hade-
sem jest dlań, rzecz jasna, więzienie. I tylko nieracjonalna desperacja tego typu 
miłości, wpisanej – zdaniem wybitnego krytyka – w mit o Orfeuszu, może uspra-
wiedliwić szaleństwo bohatera, to, że po wyjściu z więzienia nazywany jest przez 
towarzyszy głupcem, oraz jego decyzję o udaniu się do Rosji. Mimo tak irracjo-
nalnego zakończenia, Bereza nie szczędzi Stryjkowskiemu tonów zachwytu:

Jakże odnawia jednak Stryjkowski literacki wyraz namiętności miłosnej. Miłosny mit 
orfejski wpisać w dokumentalną współczesną powieść polityczną, to zjawisko niebywałe, to 
jawna rewolucja w literaturze miłosnej, to zamach na odwieczne konwencje. W tej powieści 
objawiają się niezwykłe ambicje pisarskie, ta powieść jest nowym doniosłym osiągnięciem 
literackim autora Głosów w ciemności 32.

Tymczasem pretekstowe – gwoli umotywowania politycznego dyskursu – po-
traktowanie postaci Tamary i kwestii romantycznego, wzorowanego na wyznacz-
nikach antycznego mitu, uczucia nie jest kwestią dostatecznie przez krytyka uza-
sadnioną. Zdaniem polemicznie doń usposobionego Ryszarda Matuszewskiego, 
który najtrafniej wyczuł intencję pisarza, chociaż nie wypowiedział jej jednak do 
końca – „motyw ten [tj. miłości] określa w sposób decydujący widzenie rzeczy-
wistości przez bohatera, a co za tym idzie także – w jakimś sensie – przez autora 
i czytelnika” 33. Skrajnie subiektywna optyka spojrzenia na rzeczywistość politycz-
no-społeczną, uwarunkowana cechami osobowości i charakteru (oschłość, egoizm, 
bezwzględność, nieliczenie się z uczuciami innych) determinuje recepcję obrazu 
powieściowego, który w swych aspektach historycznych wydawać się może – 
słusznie zresztą – skrzywiony. Niemniej była to, przypuszczalnie, intencja celowa 34. 

Tak więc sytuację odbiorczą dzieła, które od momentu jego wydania genero-

30 B r a u n, loc. cit.
31 H. B e r e z a, Współczesny Orfeusz. „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 3, s. 3.
32 Ibidem. Bereza stwierdza, że słusznie odczytał intencje autorskie, skoro Stryjkowski pier-

wotnie chciał zatytułować powieść: Orfeusz i Eurydyka.
33 R. M a t u s z e w s k i, „Czarna róża”. W: Doświadczenia i mity. Warszawa 1964, s. 165.
34 Zob. ibidem, s. 168: „Być może, iż jest to obraz jednostronny, przesłonięty cieniem wewnętrz-

nego dramatu, jaki ruch komunistyczny przeżywał częściowo już wtedy, a jeszcze boleśniej w latach 
późniejszych. Nawet jednak w tym wypadku walorem tej niezwykłej książki jest pasja, jest ból 
i gorycz, która zabarwia wspomnienia o górnych i chmurnych latach młodości i domaga się prawdy 
przede wszystkim w tym, co dotąd było boleśnie przemilczane. I jeśli nawet jest to tylko owa naj-
bardziej bolesna część prawdy, to pokazanie jej też było na pewno zadaniem literatury. Zadanie to 
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wało szereg nieporozumień pojawiających się w wypowiedziach wybitnych kry-
tyków, komplikowało istnienie w jego głębokiej strukturze owego mitycznego 
klucza, umożliwiającego bliskie intencjom autora odczytanie tekstu przez projek-
towanego w nim odbiorcę wirtualnego; mit ów stanowi najbardziej uchwytną in-
stancję pośredniczącą między autorem a czytelnikiem, jego składowe prześwieca-
jącą bowiem poprzez bądź to bezpośrednie aluzje, bądź metaforyczne ujęcia po-
staci i sytuacji. O Orfeuszu w powieści po prostu się mówi, porównując do niego 
Henryka, nie mówi się natomiast o jego drodze jako symbolicznym z s t ę p o w a-
n i u, wkraczaniu w najmroczniejsze wymiary istnienia. Jeśli nawet bohater nie 
zdaje sobie sprawy z odgrywania owej mitycznej roli, to istnieje w tekście pewna 
nadrzędna instancja – mam tu na myśli autora wewnętrznego 35 – która wtrąca 
nieświadomego niczego młodzieńca (mimo że ten wierzy, iż panuje nad swym 
losem) w koleiny scenariusza mitycznego, by wiodąc go dalej za rękę niczym 
Hermes, doprowadzić na krawędź samounicestwienia, przywieść do ostatniego 
aktu zamykającego postępujący w powieści proces destrukcji tożsamości; autor 
porzuca swego bohatera na granicy piekielnej rzeczywistości, z której wnętrza nie 
będzie już – a wskazuje na to logika rozwoju akcji – powrotu. Rozpoznanie to 
z kolei pozwala posunąć się o krok dalej, ku stwierdzeniu, iż prawdziwym Orfeuszem 
staje się tu na koniec autor konkretny, który oglądając się wstecz, w głąb swej in-
dywidualnej przeszłości, świadomie sytuuje się na straconej, potępionej przez siebie 
samego (publicznie, co okaże się dopiero po latach) pozycji. Opuszczając piekło, 
traci swoją Eurydykę – złudzenie ideologiczne, jednak zyskuje coś o wiele cenniej-
szego: siebie. 

Samo już dostrzeżenie owej ukrytej matrycy mitu uniemożliwia dosłowne 
odczytanie powieści, przypisujące jej – jak wspomniano – wartość bądź odkon-
wencjonalizowanej powieści miłosnej 36, bądź li tylko polityczno-propagandową, 
pozwala natomiast czytelnikowi przyjąć reguły gry autora, który na kartach Czar-
nej róży, pod pozorem istotnie konwencjonalnej fabuły, mogącej zwieść czujne 
oko cenzora i krytyka, usiłuje rozliczyć się z najbardziej kontrowersyjnym i bole-
snym jednocześnie okresem w swoim życiu – okresem bezkrytycznej fascynacji 
ideologią komunistyczną. W Ocalonym na Wschodzie tak mówił zresztą o kwestii 
podjęcia tejże próby literackiego rozrachunku: 

W Czarnej róży i w Wielkim strachu wspólne i autentyczne jest urzeczenie bohaterów 
ideologią komunistyczną. Obie powieści pisałem jako antykomunista, nie dając o tym poznać 
ani jednym słowem krytyki, ani jednym słowem komentarza. Fikcją był wątek nieodwzajem-
nionej miłości. Bohater jeszcze zanim został komunistą, zakochał się w symbolu partii. W po-
goni za miłością kobiety-partii przekracza granicę ZSRR, dokąd przed aresztowaniem uciekła 
Czarna Róża, jak ją nazwał odtrącony Henryk Jarosz. To też jest jednym z biegów ku śmierci. 
Powieść kończy się czarną nocą na sowieckiej ziemi, jako wróżbą utraty miłości do kobiety-
-partii i życia. Starałem się zakamuflować przed cenzurą prawdziwy sens powieści. Udało mi 

podjął i sprostał mu Stryjkowski, dając książkę o dużej sile wyrazu, obok której trudno przejść 
obojętnie”. 

35 Posługuję się tu terminologią zaproponowaną przez B. C h r z ą s t o w s k ą  i S. W y s ł o- 
u c h  w Poetyce stosowanej (Warszawa 1978, s. 15). W przypadku Czarnej róży autor wewnętrzny 
odpowiada w dużym stopniu autorowi konkretnemu, jako że dopiero na poziomie zewnętrznej ko-
munikacji, dokonującej się w wymiarze biografii twórcy oraz realiów warunkujących rozwój i ten-
dencje ówczesnej literatury, formuła powieści z kluczem uzyskuje swe ostateczne potwierdzenie.

36 Zob. H. B e r e z a, Trwałość. „Twórczość” 2001, nr 7.
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się. Ogólnie uchodziła za prawowierną. Ale redaktor „Trybuny Ludu” był czujny. Po przeczy-
taniu pozytywnej recenzji stuknął pięścią w stół i krzyknął: „Ja paszkwilu na partię drukować 
nie będę”. Jedyny Kisielewski napisał w „Tygodniku Powszechnym”, że to bardzo ciekawa 
powieść typu Żywota i myśli Zygmunta Podfilipskiego Weyssenhoffa.

[...]
– W rozmowie z Andrzejem Drawiczem powiedział Pan, że Czarna róża jest „pożegnaniem 

młodości”.
– Jest zerwaniem z przeszłością komunistyczną 37. 

Jeśli przyjmiemy takie założenie, wydrwionym, w swoisty sposób „wyprowa-
dzonym w pole” odpowiednikiem odbiorcy wirtualnego staje się czytelnik realny, 
przewidywalny, tj. zakładany przez cenzurę, który z powierzchownej, niewnikliwej 
lektury może wywieść sensy aprobatywne wobec reżimu, nawet – choć do pew-
nego tylko stopnia – jego afirmację ze strony autora, zawdzięczaną sugestywnemu 
wskazaniu „błędów i wypaczeń”. Wydaje się, że w przypadku Czarnej róży popeł-
niono klasyczny, szkolarski błąd: utożsamiano pochopnie autora z narratorem, 
fikcję literacką natomiast z rzeczywistością historyczną. Uczyniono to tym skwa-
pliwiej, że sam autor wywiódł w pole krytyków, albowiem: 

w wywiadach udzielanych jeszcze przed publikacją swojej książki, tak ją scharakteryzował, 
podkreślając jej dokumentalny i autobiograficzny charakter w oświadczeniu, że pragnął ocalić 
od zapomnienia lwowski okres swojego życia, pierwsze spotkania z ideologią marksistowską 
w latach 1935–1936 i przynależność do KPZU, oczywiście, wpisując to w konkretne tło poli-
tyczno-społeczne 38. 

Po autorze, członku przedwojennej KPZU, spodziewano się wszak przyzwo-
itości, a więc wierności względem początków jego przynależności ideowej, w żad-
nym zaś razie – rozrachunku, jakiejkolwiek, choćby najbardziej zawoalowanej 
krytyki. Jak pisał Lam, oczekiwano odeń powieści wprowadzającej sprawnie 
czytelnika w „najwyraźniej rzeczywistą problematykę polityczną wskrzeszonej 
przez pisarza epoki”, rekonstruującą mechanizm rodzenia się idei komunistycznej 
i ujawniającą na wzór Malraux „konsekwencje świadomego wyboru postawy 
politycznej” 39. 

Stryjkowski niewątpliwie zdawał sobie z tego sprawę, gdyż wykorzystał ro-
snące zainteresowanie swoją twórczością do zastosowania niezbyt rzucającego się 
w oczy kamuflażu. Odkrycie tegoż zabiegu czyniło sytuację czytelnika nader 
niekomfortową, jako że zakładało wspomniany już wcześniej dystans między 
autorem wewnętrznym a narratorem, który podąża wiernie tropem myśli i szlakiem 
wędrówek młodego indywidualisty, nieświadomego własnego pozerstwa roman-
tyka. Fakt ten spowodował zamieszanie w interpretacji dzieła: najdalej od syste-
mowego, spójnego odczytania pozostawał Braun – zamieszczając w swej recenzji 
nader trafne obserwacje analityczne, w rezultacie nie mógł się zdecydować, jak 
interpretować utwór, wahał się pomiędzy „powieścią o KPZU”, „powieścią o dro-
dze młodego chłopca do partii”, który, jego zdaniem, autentycznie dojrzewa, po-
nieważ stopniowo „ruch komunistyczny zaczyna być dlań czymś samodzielnym 
jako wartość, niezależnie od tego, że symbolizowała go Tamara”, a powieścią 

37 Ocalony na Wschodzie, s. 261–262. 
38 P i o t r o w s k i, loc. cit.
39 L a m, op. cit., s. 60. 
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o szaleństwach młodości, wszystko usprawiedliwiającej, nawet wzmożoną nieau-
tentyczność i irracjonalność w samym sposobie postępowania 40. W tym kontekście 
znacząca wydaje się konkluzja wybitnego krytyka, który stwierdza: 

każdy z tych wariantów jest do przyjęcia. Każda z tych interpretacji książki Stryjkowskiego 
jest w jakimś stopniu prawdziwa – a jednocześnie żadna z nich nie może być jedyną. Każdy 
klucz okazuje się kluczem niewystarczającym, ażeby ukazać istotę jej problematyki. Czarna 
róża jest powieścią wielowarstwową 41. 

Zdaniem Maciąga, który, jak wspomnieliśmy, wydobył z tekstu trafne impli-
kacje i aluzje do mitologii romantycznej, jedynym tytułem do „rehabilitacji” po-
wieści staje się przedstawienie „rzeczywistych konfliktów ruchu” 42. 

Powiedzmy z góry, iż ukrycie, z dobrym – jak się okazało – skutkiem, praw-
dziwych intencji twórczych umożliwiło autorowi zastosowanie mechanizmów 
mowy ezopowej 43, organizującej świat przedstawiony dzieła na kilku piętrach jego 
struktury: począwszy od wyboru konwencji (w tym wypadku – powieści edukacyj-
nej vs rozwojowej), poprzez tropy autobiograficzne, uwiarygodniające niemal 
wszystkie zabiegi autora (weryzm uzyskiwany przez zespół bezpośrednich odwołań 
biograficznych), dalej – przeniesienie akcji w znaczącą pod kątem tematu przeszłość 
historyczną, współbieżną z narodzinami ideologii komunistycznej, aż po bardziej 
skomplikowane, mniej dla niezaangażowanego czytelnika oczywiste środki, takie 
jak symbol, aluzja czy synekdocha: zjawiska funkcjonujące na zasadzie przemil-
czenia. Symbol odgrywa w powieści podobną rolę jak w dramacie romantycznym: 
zasygnalizowany w tytule („czarna róża”) i utożsamiony początkowo z konkretną 
kobietą, zatacza coraz szersze kręgi, uwiarygodniając proces odchodzenia bohate-
ra od realności w sferę nieosiągalnego ideału, który pozbawia jego istnienie on-
tycznych podstaw, czyni zeń „umarłego” – dla świata, dla samego siebie. Mamy 
tu więc inicjację, ale w swoisty sposób odwróconą, dokonującą się per negatiam, 
poprzez zaprzeczenie, wejście w znaczeniową próżnię, w podciągniętą do najwyż-
szej rangi ideału nicość. Rzeczywistość wyłaniająca się z narracji podlega daleko 
idącej subiektywizacji, powodującej rozdźwięk między marzeniem, tj. marzeniem 
rzeczywistości o sobie samej, którego twórcą i pośrednikiem jest Jarosz, a tym, 
czym w istocie ona jest, albo raczej, czym wydaje się niedoświadczonemu idealiście 
– nędzną dziedziną społecznego bytowania. W tej subiektywnej perspektywie czę-
sto realne postaci nabierają nieco groteskowych i dwuznacznych rysów. Spojrzenie 
narratora partycypuje w owym cechującym młodego poetę widzeniu świata: desta-
bilizuje ono oczywistość sensów konotowanych przez sferę wyglądów; jednak 
przedstawianie wyglądu ulic, miejsc oraz charakteru ludności Lwowa nabiera in-
fernalnych znaczeń dopiero poprzez wplecenie ich w jeszcze głębiej wpisany 
w strukturę tekstu układ zewnątrztekstowych odniesień. 

Skupienie się wyłącznie na łatwo dostrzegalnej warstwie symboliczno-mitycz-
nej, związanej z mitem o Orfeuszu i Eurydyce, okazało się próbą przeniesienia 

40 B r a u n, op. cit., s. 4–5.
41 Ibidem, s. 4.
42 M a c i ą g, loc. cit.
43 Na temat mowy ezopowej zob. A. M a t u s z e w s k a, Przeciw potędze. O mowie ezopowej 

w polskiej powieści historycznej doby pozytywizmu. W zb.: W kręgu zagadnień polskiej powieści 
historycznej XIX wieku. Red. L. Ludorowski. Lublin 1984.
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uwagi – jeśli chodzi o dociekanie przyczyn niepowodzeń Jarosza – z ukrytych 
słabości jego postawy na samą Tamarę, która jako kobieta fatalna, kobieta-wampir 44, 
nieujarzmiona i nieuchwytna, prostodusznego bohatera uwodzi zdradziecko swym 
pięknem. Jednak dostrzeżenie owej płaszczyzny naddanych sensów to zaledwie 
pendant do gry prawdziwej, warunkującej charakter relacji nadawczo-odbiorczej. 
Rozpoznanie mitu jest bowiem możliwe dopiero po p r z e j ś c i u  od dosłownych 
odczytań fabuły ku jej odczytaniom przenośnym, uwarunkowanym z kolei przez 
aluzje jeszcze głębiej ukryte, zakamuflowane w tekście bez najmniejszych wska-
zówek; aluzje te mają jednak konkretny adres literacki: Nie-Boską komedię Zyg-
munta Krasińskiego 45 – tekst tego właśnie romantycznego dramatu, wraz z jego 
potencjałem mitotwórczym (mit miłości romantycznej, mit dzieciństwa, mit poety 
i poezji) i symbolotwórczym, uczynił Stryjkowski ostateczną matrycą dekodowa-
nia znaczeń swej powieści. Analizując ją warto prześledzić zastosowane przez 
autora, już niekomunistę – co sam przyznał – wybrane strategie mowy ezopowej, 
umożliwiające zatajenie jego krytycznego stosunku do rzeczywistości ideologicz-
nej, którego Czarna róża miała być przejmującym wyrazem. 

Zanim sięgniemy do odkrytego „klucza” i posługując się nim, paradoksalnie, 
spróbujemy udowodnić jego istnienie, zwróćmy na chwilę uwagę na pierwszy 
z wymienionych tu elementów strategii – wybór konwencji powieści edukacyjnej. 
Okoliczności powstania książki pozwalały czytelnikowi przypuszczać, iż ma oto 
do czynienia z powieścią autobiograficzną, która przedstawia w werystycznym 
ujęciu proces duchowego dojrzewania autora do decyzji, określającej jego związek 
z partią jako, po pierwsze, wybór właściwej drogi życiowej oraz – po wtóre – ma-
nifestację postawy twórczej. Fascynacja ideologią komunizmu jest w tym warian-
cie wartością osobotwórczą, pojawiającą się jako rezultat indywidualnego docho-
dzenia do „prawdy objawionej”, jej zrozumienia i afirmatywnego przyjęcia. 
Tymczasem Stryjkowski zdaje się porzucać wariant powieści prezentującej obraz 
człowieka autentycznie, prawdziwie dojrzewającego. Powtarzający się często 
w tego typu utworach schemat drogi rozwoju jednostki od „młodzieńczego ideali-
zmu i marzycielstwa do trzeźwej, praktycystycznej dojrzałości” 46 zostaje odwró-
cony, a raczej odrzucony na rzecz pozornego rozwoju od młodzieńczego idealizmu 
ku jego ostatecznemu pogłębieniu i – na koniec – wyjałowieniu w formach, które 
odstają od wymogów rzeczywistości. Jak wykażemy dalej, to właśnie emocjonal-
na niestabilność i wewnętrzna inercja bohatera, niezdolnego do podejmowania 
głęboko przemyślanych, krytycznych decyzji, mogącego zaledwie „przeżywać” 

44 Odmiennego zdania był M a t u s z e w s k i  (op. cit., s. 168): „Henryk sam nie szuka przy-
jaźni ani ciepła, sam jest w postępowaniu swoim brutalny i bezwzględny, nie liczący się z ludźmi 
i ich uczuciami. Dlatego i ruch ideowy, w który zostaje wciągnięty, staje się dla niego kręgiem piekieł, 
a obojętność ukochanej nabiera w tym świetle cech wręcz ahumanistycznych”. 

45 Tekst Nie-Boskiej komedii mógł mieć dla Stryjkowskiego szczególne znaczenie nie tylko 
z uwagi na incydent z okresu jego pracy w gimnazjum. Należy pamiętać, że był on autorem rozpra-
wy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem J. Kleinera, zatytułowanej Kobieta zbrodniarka 
w literaturze romantycznej. Romantyczną, mickiewiczowską genealogię, rodowód postaw przypisy-
wał swym najważniejszym bohaterom, zwłaszcza wadzącemu się z Bogiem bohaterowi Głosów 
w ciemności, Reb Tojwiemu. Odwołania do Nie-Boskiej komedii staną się drugą, bardziej jednak 
ukrytą – obok mitu o Orfeuszu i Eurydyce – matrycą odczytywania sensów utworu. 

46 M. B a c h t i n, Powieść wychowawcza i jej znaczenie w historii realizmu. W: Problemy 
poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. M o d z e l e w s k a. Warszawa 1994, s. 302.
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świat, nie zaś w nim odpowiedzialnie i podmiotowo uczestniczyć, staje się zasad-
niczą przesłanką tego rodzaju poetyki, jaką reprezentuje „entwicklungsroman”. Jak 
dowodzi Hubert Orłowski, teoretyk powieści rozwojowej, w toku rozwoju gatun-
ku powieściowego typ bohatera działającego (charakterystyczny dla powieści 
awanturniczej) został zastąpiony typem bohatera pasywnego, niesamodzielnego, 
przyjmującego postawę recepcyjną wobec świata, będącego dlań li tylko obiektem 
działania. Z takiej cechy bohatera konsekwentnie wynika, że nie będzie on pod-
miotem historii, może być jedynie zamieszany w jej bieg, poddany przez nią 
procesowi „edukacji” – swoistej humanizacji, ujawniającej się w dążeniu do osią-
gnięcia przezeń harmonii ze światem 47. 

W podobnym duchu – w odniesieniu do wyznaczników powieści rozwojowej 
– rzecz ujmuje Bachtin:

Fabuła, kompozycja i cała wewnętrzna struktura powieści w większości jej odmian ga-
tunkowych postuluje właśnie stabilność i trwałość postaci bohatera, statyczność jego jedności. 
Zgodnie z ich formułą bohater to wielkość stała, wszystkie zaś pozostałe komponenty – oto-
czenie przestrzenne, pozycja socjalna, fortuna, jednym słowem: wszystkie momenty życia i losu 
bohatera – mogą stanowić wielkości zmienne 48.

Charakter Henryka Jarosza jawi się w świecie przedstawionym jako constans, 
czym innym natomiast jest jego wiedza na temat świata – ta przyrasta niejako „od 
zera” w stopniu odpowiadającym rozwojowi wypadków historycznych. Postępując 
według schematu kogoś, kim – jak mu się wydaje – jest, a więc decydenta własne-
go losu, kreuje i przyjmuje Henryk kolejne role, stwarzające iluzję coraz pełniej-
szego udziału w rzeczywistości społecznej: rolę romantycznego kochanka, zbaw-
cy honoru niewieściego, bohatera-męczennika-rycerza, społecznika, buntownika, 
ideowca itp. Żadna z nich nie wyrasta tu jednak na podłożu autentycznego, szcze-
rego zaangażowania, przeciwnie, pozostaje wyrazem nieodpowiedzialności i nie-
dojrzałości, a w sensie motywacyjnym – pokłosiem pewnej lekturowej fascynacji. 
Nie ma tu więc prawdziwego buntu, kontestacji. Odgrażanie się światu jest tylko 
czczą dziecinadą, pozą („Jeszcze jej pokażę, jej i Zbyszkowi” – zwykł mawiać 
Henryk 49). Więcej: podstawą społecznego balansu bohatera, jego utrzymywania 
się na powierzchni zdarzeń i zjawisk staje się obcość, wrogość, opozycja ingroup–
outgroup. Choć w środowisku komunistycznym Henryk odzyskuje – jak mu się 
wydaje – zdolność do „współbrzmienia” etycznego z otoczeniem, do adekwatno-
ści w zakresie celów, to jego bezbrzeżna naiwność wytrąca go z siatki mechanizmów 
prawdziwie rządzących grupą, których konsekwentnie nie rozumie. Kwestię wy-
obcowania, braku autentyzmu w sposobie angażowania się w sprawy społeczne 
najmocniej podjął Zbigniew Safjan w tekście Między „Przedwiośniem” a „Poko-
leniem”, pisząc: 

w wyobcowaniu, a nie fascynacji tkwi tu istota dramatu. [...] Henryk właściwie z nikim nie 
nawiązuje rzeczywistego kontaktu: ani z robotniczym środowiskiem Józefa i Cesi, ani ze 
Zbyszkiem i Staszką, ani ze swoim wujem. Jest ciągle obcy 50. 

47 H. O r ł o w s k i, O powieści rozwojowej. W zb.: Literatura i metodologia. Red. J. Trzyna-
dlowski. Wrocław 1970, s. 135. 

48 B a c h t i n, op. cit., s. 300. 
49 J. S t r y j k o w s k i, Czarna róża. Warszawa 1962, s. 62. Dalej odsyłam do tej edycji poda-

jąc w nawiasie numery stronic.
50 S a f j a n, op. cit., s. 7.
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Bohater – zdaniem krytyka – nie sytuuje się w faktycznym centrum rzeczywi-
stości społecznej, lecz zaledwie „ociera się o jej główny nurt”, funkcjonując 
w „świecie symboli i formułek”, przyjmowanych z łatwością, bezkrytycznie i bez 
refleksji. W świecie wzniosłych słów – dodajmy – i w świecie ról oraz masek 
wywleczonych z zakurzonej skarbnicy sztafażu romantycznego. W świetle tego 
rozpoznania trudno – powtórzmy raz jeszcze – postawić znak równości między 
autorem a bohaterem, pomijając nawet oczywiste względy teoretyczne. Czarna 
róża jako powieść edukacyjna miała zatem w swoim zakamuflowanym przed 
cenzurą zamyśle, na przykładzie losów bohatera będącego pozornie tylko porte-
-parole autora, nie tylko usprawiedliwić błędy młodości, w pewnym sensie – każ-
dej młodości, idealistycznie zwróconej ku poszukiwaniu prawdy, lecz poddać 
krytyce typ bohatera stanowiącego w pełni wytwór ideologii romantycznej, lite-
racki konstrukt zanurzony w innej – niż współczesna mu – rzeczywistości. Jak 
pisał Matuszewski, „Czarna róża to rozrachunek z komunizmem, ze względu na 
ówczesne warunki jeszcze zaszyfrowany, ale przejrzysty” 51. 

Początek i koniec powieści, podobnie zresztą jak ma to miejsce w innych 
utworach: Śnie Azrila czy Echu, spięte są klamrą podróży w nieznane – młody 
bohater Henryk Jarosz, wyrwany dosłownie z raju dzieciństwa, enklawy niewiedzy 
i bezgrzeszności, przybywa z prowincjonalnego miasteczka o nazwie Oporzec do 
oddalonego od niego o 70 kilometrów Lwowa, z mocnym postanowieniem podję-
cia nauki na tamtejszym uniwersytecie. Wyposażony w list polecający od zamoż-
nej przyjaciółki rodziny, niejakiej pani Heleny, natychmiast po wyjściu z pociągu 
zaczyna chłonąć atmosferę miasta, które odpycha go swą obcością, wyglądem 
wrogim i nieprzyjaznym. Wzorem oświeceniowych powieści edukacyjnych, eks-
ploatujących rozdźwięk między naturą a kulturą, bohater jest tabula rasa, białą 
tabliczką, znaczoną jedynie zaufaniem do świata; charakter, cele, dążenia życiowe 
ukształtuje dopiero środowisko, w które zostaje za sprawą losu i jego tajemnych 
przypadków – jako niewinny, pozbawiony kontroli nad sobą podmiot – brutalnie 
wrzucony. 

Przedwojenny, sanacyjny Lwów lat trzydziestych XX wieku, obserwowany 
oczyma wrażliwego bohatera, przedstawia się od początku czytelnikowi jako 
przedpiekle cywilizacji, tygiel kultur, narodowości, interesów klasowych, miasto 
w głównej mierze robotnicze, choć pełne kontrastów, miasto bezrobotnych prole-
tariuszy i znudzonych drobnomieszczańskich cwaniaczków. Los Henryka, znaczo-
ny przełomem w życiu uczuciowym, rozpada się na dwa etapy; pierwszy upłynie 
pod znakiem walki o materialno-bytowe przetrwanie: młodzieniec zmuszony 
szukać stancji i zarobku, tuła się po zaułkach robotniczych dzielnic, skazany na 
niełaskę okrutnego świata, pozostającego we władzy – jak zauważa szybko – je-
dynej realnej siły, mianowicie pieniądza. Narzucająca się już od pierwszych chwil 
po wyjściu z pociągu obcość miejsca 52 kontrastuje z nadziejami, które Henryk 

51 R. M a t u s z e w s k i, Literatura polska 1939–1991. Warszawa 1992, s. 390. 
52 Charakterystyczny dla Stryjkowskiego motyw podróży pociągiem, która otwiera nowy etap 

w życiu, pojawił się już w debiutanckim opowiadaniu, zniszczonym przez autora, o którym mówił 
on jednak: „bohater jechał do Worochty pociągiem, który skrzyżował się z innym pociągiem. W oknie 
drugiego pociągu stała piękna kobieta. Opowiadanie kończy się poetycką prozą miłosną, w której 
jest tęsknota za ujrzaną przed chwilą kobietą, niedoścignionym ideałem” (Ocalony na Wschodzie, 
s. 61).
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pokładał w mieście „wielkim i nieznanym”, jako że podróż koleją skłaniała go do 
poetyckich uniesień, w których świetle całe wcześniejsze życie jawiło mu się jako 
„długie przygotowanie do stacji ostatniej, piękne, tajemnicze; cóż dopiero go cze-
ka na końcu” (s. 6). Peregrynację swą do Lwowa traktuje zatem jako przygodę, ale 
i obowiązek samorealizacji, rozumiany jako aktualizacja uśpionych możliwości 
rozwojowych, tworzenie samego siebie, niekoniecznie w perspektywie relacji 
międzyludzkich. Henryk, aspirujący do niezależności, młody, uwrażliwiony este-
tycznie maturzysta, niedoszły poeta, konsekwentnie postrzega obce sobie otocze-
nie zgodnie z zasadami duchowej ekspresji, która waloryzuje świat – w szczegól-
ności więc jego odczuwanie i ocenę – w perspektywie opozycyjnych kategorii: 
brzydota–piękno; entropia – energia, skupienie sił witalnych; depersonalizacja, 
atomizacja – umiejętność znalezienia się w centrum zjawisk. Wyobraźnia Henryka 
reprezentuje ten paradygmat, który występuje choćby w romantyzmie i gnozie 53, 
a którego istotę stanowi dążenie do uduchowienia i scalenia niekoherentnej wizji 
świata, rozpadającej się na szereg epistemicznych i ontycznych przeciwieństw. 
Wizja ta ma charakter ontocentryczny, akcentuje priorytetowe znaczenie dotarcia 
do pełni i całości jako podstaw wszelkiego istnienia, czy to w porządku indywidu-
alnym, czy społecznym; opiera się na zasadzie jedności podmiotu – poznającego, 
przeżywającego i działającego – oraz przedmiotu, połączonego z nim tysiącem 
widzialnych i niewidzialnych, symbolicznych związków; to chociażby casus Kon-
rada z Mickiewiczowskich Dziadów. Jak postaramy się dowieść w dalszej części 
tekstu, postawa Henryka Jarosza wykazuje szereg punktów stycznych z postawą, 
nie tylko tego, romantycznego bohatera.

Pierwszy szereg określeń, konstytuujących ciąg wspomnianych opozycji, 
stanowią wyznaczniki infernalnego sposobu mityzacji świata 54. W kontekście tego 
rozpoznania nie dziwi zatem, iż na plan pierwszy wysuwa się brzydota Lwowa, 
chaos i nieludzkość panującego w nim zgiełku, degradacja moralna miasta, pustka 
trawiąca podmiotowość, a nade wszystko niszcząca godność dążącego do nieza-
leżności, młodego człowieka. Chłonnemu, nastawionemu na odbiór nie spotykanych 
wcześniej wrażeń umysłowi narzuca się owa brzydota jako labirynt, miejsce po-
tencjalnego zagubienia, błądzenia:

Usiłował zapamiętać nazwy ulic i zdawało mu się, że kręci się w kółko. Zagubił się 
w ogromnym, brzydkim mieście. To jest Lwów? To jest Lwów! To ciągłe dzwonienie tramwa-
jów, hurkot, trzaskanie wozów ciężarowych o kamienny bruk, prychanie dymiących samocho-
dów, szare, brudne mury, kręte uliczki pełne spieszących się ludzi, nie widzących nikogo, tylko 
walizkę. [s. 15]

Brzydota jest tu funkcją zła, zdaje się przejawiać jako „piekło piękna” 55. Spo-
tykani ludzie, z którymi szukający stancji Jarosz nawiązuje kontakty przypadkowe 
i daremne, w szczególności robotnicy, są waloryzowani negatywnie, rysowani 
przezeń w spotworniałych, groteskowych kształtach: dwugarbna staruszka, nie 
udzielająca schronienia, to „stara ropucha” (s. 16), ludzie we Lwowie są brzydcy 
i źli („Jacy źli są ludzie we Lwowie!”, s. 16), i to nie tylko dlatego, że traktują 

53 Zob. J. P r o k o p i u k, Nieba i piekła. Okultyzm, mistyka, demonologia. Gdynia 2001, s. 83.
54 Zob. P. G r z o n k a, Oko zaświatów. Struktury symboliczne mitologii infernalnych. Kraków 

1998.
55 U. E c o, Historia brzydoty. Przeł. A. G o ł ę b i o w s k a. Poznań 2007, s. 16.
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Henryka jak ukrywającego się z walizką przestępcę. Brzydcy są w sposób este-
tycznie b e z i n t e r e s o w n y, przy czym brzydota jest również widzialną ekspre-
sją ich uposażenia moralnego: brzydkie są dziewczęta mijane na ulicy, brzydka 
jest Wiktoria udzielająca noclegu Henrykowi, brzydcy są robotnicy gromadzący 
się na ulicy, brzydkie są wreszcie budynki i wystawy sklepów. Od początku zatem 
odczuwa bohater swoje przybycie do Lwowa nie tyle jako przemieszczenie się na 
linii horyzontalnych odległości, ile jako descensus, wertykalne „zstąpienie” w co-
raz mroczniejsze, coraz bardziej otchłanne, przerażające obszary społecznego bytu. 
Owo zstąpienie w otchłań porównuje Jarosz do zapamiętanych wypadków z dzie-
ciństwa, kiedy to demoniczny wuj Gustaw wrzucał go – co umocniło w nim później 
doznanie czystej wartości życia – do głębokiej wody pobliskiej rzeki, Oporu; 
w przeciwieństwie jednak do tego, co zachowało się we wspomnieniach, ratunek 
w postaci silnej wujowej ręki nie nadchodził. Swą nową sytuację odbiera zatem 
Henryk emocjonalnie, przez pryzmat poczucia wydziedziczenia; to ono, wraz 
z nieodłączną od niego świadomością utraty dzieciństwa, kojarzonego z Arkadią, 
utraty bezpieczeństwa, eksponuje najsilniej piekielną proweniencję obrazu miasta. 
Dotąd żył Henryk „wśród znanych domów, w atmosferze żywych i umarłych, 
rodziców i obcych, gdzie wszyscy znają wszystkich, [gdzie] można zostać dziec-
kiem na zawsze (s. 44). Rozczarowanie, smutek, lęk biorą się ze zderzenia cudow-
nych pejzaży dzieciństwa z wizerunkiem aktualnej rzeczywistości, który zaprzecza 
idealistycznej obietnicy, czyni naiwną samą możliwość jej doczesnego spełnienia. 
Wrażenie, jakie na Henryku wywarł widok kościoła zamienionego na pasaż han-
dlowy, uzmysławia mu ostatecznie profanację wewnętrznego sacrum, skrajną 
samotność, wytrącenie z międzyludzkiej przestrzeni wzajemnej przynależności. 
Sytuacja ta odczuwana jest jako balansowanie na krawędzi, na granicy światów, 
uwięzienie w przejściu między dzieciństwem a dorosłością, uniemożliwiające 
odczuwanie tożsamości jako kontinuum, ciągłości pozostającej w fazie rozwoju. 
Człowiekowi przypisane jest bowiem pragnienie „środka” – inicjacyjnej zmiany 
– które w przypadku Henryka nie ma szansy się na razie spełnić: 

Poczuł nagle swą samotność tak ostro jak nigdy i koniec beztroski bądź co bądź, i całą 
bezradność. Stało się to nagle. Przeszył go ból, jak w dzieciństwie od niezasłużonej krzywdy. 
W domu był dzieckiem, Heńkiem, na ulicy w Oporcu wołano go po imieniu. Twarze codzien-
ne ustaliły się, zrozumiałe jak szyby, przez które można zajrzeć do środka i znaleźć codziennie 
to samo. [...] Na obczyźnie człowiek przestaje być. Opada go strach. Przestaje być czyimś 
dzieckiem. Wśród znanych domów, w atmosferze żywych i umarłych, rodziców i obcych, gdzie 
wszyscy znają wszystkich, można zostać dzieckiem na zawsze. [...] 

Wystawy przeładowane futrami, aparatami fotograficznymi, porcelaną i srebrem były 
brzydkie. Nie zaciekawił go nawet widok starego Lwowa namalowany na szkle pod sklepieniem. 
Nie szukał zawieszonego w dzieciństwie cudownego rusztowania. Wyszedł smutny, jakby teraz, 
tutaj dopiero stracił dzieciństwo. [s. 43–44]

Dzieciństwo jako wartość autoteliczna stało się dla Henryka znakiem utraty 
samego siebie, utraty tożsamości, której śladem jest duchowa pustka, przeczucie 
nieszczęścia, rozpacz. W romantyzmie dziecięctwo rozumiane jako stan natural-
ności, harmonii z bytem, bezrefleksyjnego szczęścia funkcjonowało jako raj prze-
szły i niemożliwy. Tak postrzegane przez bohatera jest czynnikiem sprawczym 
w rozpoznawaniu „nieszczęśliwej świadomości” wewnętrznie rozdartego, wyob-
cowanego indywidualisty, który owej Arkadii ciągle dotyka, lecz jedynie w ma-
rzeniu. Utrata dzieciństwa przy równoczesnej niemożności wejścia w kolejną fazę 

I-6.indd   115 2012-09-03   13:17:39



116 JOANNA JAGODZIŃSKA-KWIATKOWSKA

duchowego rozwoju znamionuje Orcia, „czarcio-anielskie dziecko” zawieszone 
między przeciwległymi biegunami bytu. Wygnańcem z Arkadii – wygnańcem 
nieba strąconym przez złego Boga na ziemię – staje się natomiast Hrabia Henryk, 
ten, który „potrafi udać Anioła chwilą, nim zagrząźnie w błoto, nim jak płaz pójdzie 
czołgać i zadusić się mułem” 56. Hrabiego Henryka – poetę – w Jaroszu odkrywa 
Witold Adler, ironicznie identyfikując jego wczesną twórczość:

Wierszyki. Helena pokazywała mi list od was. Z jakimś wierszykiem. Coś tam było 
o gwiazdach nad głową, o Arkadii z twarzą... od święta? Tak? [s. 111] 57

Rozdźwięk między poezją a prozą, niebem a ziemią, sacrum a profanum staje 
się już nieodłączną „przypadłością” Henryka, pokrewną tej, która zgubiła jego 
romantycznego imiennika. Funkcją infernalnego postrzegania zjawisk jest też 
wspomniana wcześniej atomizacja, depersonalizacja, dewaloryzacja zjawisk świa-
ta zewnętrznego, niemożność usytuowania się w centrum, przerzucenia duchowe-
go pomostu między sobą – własnym „ja” – a światem:

Coraz więcej ludzi spacerowało na skwerze i na chodniku oświetlonym dużymi witryna-
mi. Wychodzili zewsząd, z bram, z kina „Palace”, ze sklepów i płynęli czarną rzeką na wszyst-
kie strony, znikali w poprzecznych ulicach, ciemniejszych od głównej arterii, jasnej prawie jak 
w dzień od lamp łukowych wysoko zawieszonych, od oświetlonych okien wystawowych 
z czerwonymi i niebieskimi neonami. [...] 

Jak można sobie dać radę w takim mieście! [s. 18]

Pozbawiony snu, odpoczynku Henryk obserwuje miasto niejako spod przy-
mkniętych powiek, świat percypowany przez niego to głównie świat pozazmysło-
wy: „słyszany”, szeptany, głuchy. Co rusz wydaje mu się, że śni na jawie; zachę-
cany przez ludzi udzielających mu gościny do tego, by się położył, wybiera często 
pozycję siedzącą – pozycję nieufnego obserwatora, krytycznego widza, zawsze 
gotowego do wyjścia, do ucieczki. Świat, oddzielony od człowieka niewidzialną 
ścianą, kurtyną, od której odbija się wszelki głos, jawi się jako świat zerwanych 
międzyludzkich więzi, świat ugruntowujący w każdym samotność, wyzwalający 
zwierzęcy strach, horror vacui – osaczenie pustką:

Z pojedynku z losem wracał co dzień pokonany, świat był głuchy jak pustynia. Ludzie 
byli głusi. Nie znalazł się ani jeden człowiek, który by się odezwał. Głucha ściana. [s. 76] 

Przestrzeń urbanistyczna wyłania się konsekwentnie z mroku; portretowana 
w ciemnych barwach, jest przedłużeniem wewnętrznej przestrzeni złamanego losem 
człowieka; wejściem w ciemność kończy się przyjazd do Lwowa, ciemne są zauł-
ki ulic, korytarze nieprzyjaznych domów. Jesienne szarugi, mgły, pogłębiają nad-
to ponurą atmosferę miasta. Dominuje żółć, sztuczne światła lamp, zgaszone 
barwy natury i ziemi. W tradycji żydowskiej żółcień jest barwą chtoniczną, sym-
bolizuje zdradę, melancholię, cierpienie i śmierć. Dodajmy na marginesie, iż 
w niektórych krajach w średniowieczu zmuszano Żydów do noszenia żółtego 

56 Z. K r a s i ń s k i, Nie-Boska komedia. Wyd. 8, zmien. Wstęp M. J a n i o n. Oprac.  
M. G r a b o w s k a. Wrocław 1965, s. 4. BN I 24.

57 Porównajmy stosowny passus w Nie-Boskiej komedii (ibidem, s. 3): „Gwiazdy wokoło two-
jej głowy – pod twoimi nogi fale morza – na falach morza tęcza przed tobą pędzi i rozdziela mgły 
– co ujrzysz, jest twoim – brzegi, miasta i ludzie tobie się przynależą – niebo jest twoim – chwale 
twojej niby nic nie zrówna”. 
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kapelusza, płaszcza, żółtej łaty na odzieniu, co symbolizować miało Judaszową 
zdradę 58. Jedyną nadzieję na dostąpienie wysepki piękna w tym morzu wszech-
ogarniającej brzydoty i kłamstwa stwarzał jeszcze uniwersytet:

twarzą w twarz z kwietnikiem stał gmach drugi po teatrze, też jakby cały wyciosany z jednego 
kamienia, z kolumnami, rzeźbami wcielającymi cnotę lub marzenie, wspaniałymi, nie na mia-
rę codzienności. Gdy [Henryk] wyjeżdżał, myślał spotkać ludzi z wieńcami na głowie, jakby 
kupił bilet do Hellady. Wczorajszy brzydki Lwów! A dziś ten ogród jezuicki, ten gmach uni-
wersytetu! Jakie to piękne!... Serce się nie ulęknie, gdy dzienna gwiazda nad głową, gdy kwiat 
pachnie pięknie, choć ludzie z duszą surową, choć to nie Arkadia z twarzą od święta, choć nikt 
nie spamięta...choć... [s. 40] 

Ale i to wrażenie okaże się tylko złudą, gdy bohater dostrzeże studentów za-
ludniających korytarze gmachu, nasuwających mu czytelne skojarzenia z miesz-
kańcami zaświatów: „W jasnych prochowcach wyglądają jak duchy o pergami- 
nowych twarzach. Jedni stoją i ćmią papierosy” (s. 41) 59. Tę skłonność do poe- 
tyzowania, teatralizacji życia, przypisywania Helladzie cnoty wiecznotrwałego 
szczęścia, postrzegania rzeczywistości w kategoriach brzydoty i piękna, a także 
do nadawania zmieniającym się wizerunkom dodatniej lub ujemnej wartości on-
tologicznej odziedziczył Henryk Jarosz w spadku po Hrabim Henryku, bohaterze 
Nie-Boskiej komedii Krasińskiego 60. Wspomniane tu cechy, ale też podatność na 
uwiedzenie, urzeczenie abstrakcyjną ideą, na oddziaływanie utopijnego mitu, 
pogarda wobec przymusu pełnienia mieszczańskich ról, funkcja kobiety-widma 
i fascynacja powierzchownym pięknem, oderwanie od rzeczywistości, wtrącenie 
w otchłań historii ogarniętej rewolucyjnym szałem, dążenie do bohaterstwa, przy 
jednoczesnym uwiądzie woli – wszystkie te i inne elementy, tkwiące w paradyg-
macie losu Hrabiego Henryka, staną się tu probierzem ideowym fabuły powieści 
i konstrukcji losu jej głównego bohatera, a w konsekwencji zadziałają jako tragicz-
ne przesłanki jego dążenia ku zagładzie.

Podobny jest zresztą mechanizm kreacji postaw obu bohaterów, znaczony 
rozdźwiękiem między wolnością w marzeniu a tępą, ograniczającą rzeczywistością. 
Henryk Jarosz, przewijający się przez salony Adlerów, Blumenthalów, Horbaczów, 
w coraz większym stopniu gardzi zgrzebną, lumpenproletariacką rzeczywistością, 
wprzęgniętą w ciężkie okowy domowego życia. Porównajmy:

58 Zob. W. K o p a l i ń s k i, Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 506.
59 W Ocalonym na Wschodzie (s. 62) zwierzał się Stryjkowski z takiej właśnie percepcji świa-

ta uniwersytetu: „Te tłumy studentów na korytarzach, które czekały pod drzwiami wydziałów huma-
nistycznych [...]. Dyrektor biblioteki uniwersyteckiej o tych tłumach mówił »Dzicz, najazd dziczy«”; 
„Ci uczniowie jeszybotów snuli się po nie swoim świecie jak cienie, nie wiadomo, do jakiej rzeczy-
wistości przynależni, z tomikami do niedawna trefnych książek pod pachą”. 

60 Jak czytamy w Ocalonym na Wschodzie (s. 160), romantyzm, postawa romantyczna stała się 
literackim credo autora: 

„Wyniosłem ją [tj. postawę proromantyczną] [...] ze studiów u profesora Kleinera na uniwer-
sytecie lwowskim. Ale zwyciężyło długoletnie obcowanie z literaturą wywodzącą się z Sturm und 
Drang Periode z utworów Schillera i Goethego. Imponował mi obraz samotnego bohatera gardzą-
cego miernotą. [...] 

[...] mój reb Tojwie z Głosów w ciemności jest bohaterem, mniemam, romantycznym. Nie ko-
chałem człowieka, ale jego romantyczną pasję. Jest to sprawa skomplikowana, jak przystało na ro-
mantycznych bohaterów, wstyd się dzisiaj przyznać, bajronicznych. A ja jako autor jestem raczej 
pogrobowcem romantyzmu”. 
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Za ścianą matka uspokajała płaczące dziecko. Życie wciśnięte w ściany obcego domu, 
ściszone i rozmarzające jak fortepian w sąsiednim mieszkaniu, było wszędzie takie samo. Blei 
tam czeka i pije herbatę zaparzoną przez Żabcię. Komu to potrzebne? Dach nad głową, Boże, 
i to już wszystko? Przypomniał sobie: aż siwizna rzuci białą zasłonę (jak to wczoraj pod ka-
miennym kopcem), białą zasłonę jak całun, pod którym ciebie widzę. Ty milczysz, Tamaro... 
[s. 182]

Od dnia ślubu mojego spałem snem odrętwiałym, snem żarłoków, snem fabrykanta Niem-
ca przy żonie Niemce – świat cały jakoś zasnął wokoło mnie na podobieństwo moje – jeździłem 
po krewnych, po doktorach, po sklepach, a że dziecię ma się mi narodzić, myślałem o mamce 61. 

„Ciągoty” Hrabiego do wzniosłości weryfikuje rzeczywistość, która sprowadza 
niepokornego kochanka „na ziemię”, ale katalizatorem jego grzesznych dążeń jest 
również Orcio: rozpoznany w kalectwie, ułomności dziecka los ojca pozostaje na 
zawsze pęknięty – przypisany ziemi, lecz i wydarty niebu. W Czarnej róży szatań-
skim odzwierciedleniem losu Henryka Jarosza jest sytuacja Janusza – ułomnego 
brata Amelii, pozbawionego woli i chęci do życia, pogrążonego w nastroju sa- 
mobójczym, ufającego – mimo kalectwa – tylko biologicznemu instynktowi prze-
trwania. On to demaskuje jałowość, czczość roszczeń pocieszającego go Henryka, 
odkrywa w nim pokrewną duszę, odsłania ironiczny wyrok losu – stagnację, nie-
zmienność, podsumowuje plany Henryka „zabrania się do nauk na przyszły rok”: 
„Ani na przyszły, ani pozaprzyszły” – mówi (s. 185). Janusz jest dla młodego 
poety jeszcze jednym uosobieniem martwoty, beznadziei, nierealistyczności dążeń.

Mimo pogardy żywionej do mieszczańskiego sposobu życia – jako symbolu 
stagnacji, śmierci – próba funkcjonowania w przeklętym mieście staje się dla 
Henryka walką o podmiotowość, tożsamość, o własne „ja”, o ratunek przed ciążą-
cą materialnością świata, zachowanie okruchów duchowego jądra, resztek wynie-
sionej z dzieciństwa idealistycznej wiary. Walkę tę – z zewnętrznymi, ale jak się 
okaże również wewnętrznymi siłami rozpadu, rozczłonkowania, depersonalizacji 
– ostatecznie Jarosz przegra, czego dowodem staje się nieudana próba samobójcza 62. 
Przegrywa, gdyż nie ma w owej „walce” świadomego ukierunkowania woli – jest 
powracający schemat ucieczek i powrotów do miejsc już odwiedzanych, jest zda-
nie się na zrządzenia Opatrzności, na szczęście, na życzliwość przypadkowo 
spotkanych ludzi, którym Henryk nie daje nic z samego siebie. Przyjaciele postrze-
gają w nim egoistę – Zbyszek wprost twierdzi: „ty byś nikomu nie pomógł” (s. 58). 
Oporzecki Orfeusz, młody, dojrzewający duchowo Henio, który podobnie jak jego 

61 K r a s i ń s k i, op. cit., s. 11–12.
62  Godny odnotowania w tym miejscu – na prawach kolejnej intertekstualnej dygresji – staje 

się fakt, iż bohater przybywa do celu uzbrojony w książkę, którą dała mu na drogę zamożna protek-
torka, pani Helena: Duszę zaczarowaną R. R o l l a n d a. O wpływie literatury francuskiej na świa-
topogląd twórczy Stryjkowskiego, tłumacza Śmierci na kredyt L.-F. C é l i n e’ a, pisano wiele, tu 
warto byłoby przypomnieć intymne wyznanie pisarza w Ocalonym na Wschodzie (s. 245): „Kiedyś 
byłem pod silnym wrażeniem dekalogii Jana Krzysztofa. Ale to minęło, kiedy wpadł mi w ręce 
polski przekład powieści Romain Rollanda. [...] Szlachetny Romain Rollandzie, wybacz, że nie 
mogłem cię czytać jak dawniej z wypiekami na twarzy”. Bohaterka Duszy zaczarowanej, niesiona 
falą życia, w obliczu spotykających ją przeciwności ze strony wrogiego losu i społeczeństwa, nie 
mogąc opanować sprzeczności tkwiących w jej naturze, podejmuje nierówną walkę o godność, 
o zachowanie aksjologicznej podstawy życia, o życie wreszcie (Anetka samotnie wychowuje syna). 
Henryk Jarosz nie okazuje się jednak pilnym uczniem Rollanda, lekturę odkłada na półkę w geście 
znużenia.
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twórca, pragnąłby na swej drodze spotkać literackiego mistrza (dla Stryjkowskie-
go, studiującego we Lwowie polonistykę, był nim Juliusz Kleiner), nie jest w sta-
nie – jak Anetka, bohaterka Duszy zaczarowanej Rollanda – „zaczarować” świata, 
ponieważ zwyczajnie nie ma mu nic do zaoferowania: zmuszony zderzyć się ze 
zjawiskami generowanymi przez ów wrogi mu, obcy, wielkomiejski porządek, 
podejmuje próbę zrozumienia reguł nim rządzących, co w połączeniu z koniecz-
nością zapewnienia sobie za wszelką cenę minimum egzystencji czyni go uległym 
władzy... przypadku. Przypadek jako przeklęta, szydercza determinanta – irracjo-
nalna siła napędowa ludzkiego losu; o losie mówi bohater zresztą dużo i chętnie:

Jeszcze jej pokaże! Jakkolwiek potoczy się los... [s. 37] 

Wierzył w swój los. [s. 75] 

Z pojedynku z losem wracał co dzień pokonany [...]. [s. 76]

Romantyczny los jako alienująca się, przekraczająca świat, człowieka, meta-
fizyczna potęga. Nie ulega wątpliwości, że Jarosz ma do własnego losu ambiwa-
lentny stosunek: los ten tłumaczy tu – podobnie jak w Nie-Boskiej komedii – „an-
tytetyczna synteza” amoralności perfidnego fatum, które wyszydza ludzkie inten-
cje i starania, i ukrytej sprawiedliwości, dającej poczucie wznoszenia się, mimo 
trudności, ku szczytom ideału; to irracjonalnej chaotyczności przypadku i jego 
dziwnej logice zawdzięcza Jarosz fakt, iż spotyka ludzi w konkretnym momencie 
najbardziej mu potrzebnych. To przypadek stawia na jego drodze osoby – mężczyzn 
i kobiety, którzy pełnią funkcję jego realnych i duchowych przewodników. Otwie-
rają oni przed zdezorientowanym bohaterem kolejne kręgi piekielnego wtajem-
niczenia: szantażysta Blei i jego synek nieuk, który zatruwa zapał edukacyjny 
Henryka, fałszywa Żabcia, udzielająca mu noclegu za ostatnią koszulę, Cesia 
komunistka, odkrywająca świat policji, więzień, kryjówek, świat krwawo tłumio-
nych manifestacji, ale też ciągłego lęku o życie; w końcu tajemniczy Bukowiec-
ki, wysłannik mrocznego świata lwowskich suteren i prostytutek. W porażonym 
nędzą, nienawiścią i apatią przedwojennym świecie nie ma miejsca na zwykłe, 
wolne od podejrzeń międzyludzkie relacje, nie ma miejsca na szczerość, zaufanie 
czy miłość, będącą więzią wyrosłą ze wspólnoty doświadczeń. Ale więź ta zanika 
głównie w przeświadczeniach Jarosza, bezustannie teatralizującego i odgrywają-
cego swe przeżycia, w tym zwłaszcza te miłosne, naznaczone sakrą inicjacyjności, 
rangą wtajemniczenia.

W przypadku bowiem tego bohatera inicjacja nie wynosi go ku pełniejszemu, 
bogatszemu aksjologicznie życiu: przeciwnie, degraduje. Inicjacja erotyczna, 
której doświadcza Henryk za sprawą przypadkowo spotkanej Stasi, podobnie jak 
zetknięcie się przez Hrabiego Henryka z „prawdziwą” kobietą w osobie Żony, 
pozostawia poczucie zbrukania, odrazy fizycznej i pogardy wobec siebie:

Jeszcze dziś rano, jeszcze parę godzin temu był innym człowiekiem. Sobą. Teraz jest 
małym, nędznym, słabym gówniarzem. Przypadkowa, brzydka kobieta zrobiła z nim, co chcia-
ła. Obca kobieta, nieznana kobieta! I tak już będzie na zawsze, że właśnie z nią... [s. 56]

Przypomnijmy, iż szlak Hrabiego Henryka wiódł poprzez stadia coraz głębsze-
go niejako „upadku w rzeczywistość”, postrzeganego jako ucieczka od przeznacze-
nia złożonego w rolach przez niego pogardzanych, jednak akceptowanych społecz-
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nie i kulturowo. Znakami infernalnego statusu bohatera dramatu romantycznego są 
bezdomność, absolutna samotność, pogrążenie w rozpaczy, niemożność rozpozna-
nia winy, niejedno doświadczenie duchowej śmierci. Uderzająca jest bierność za-
równo Męża, jak i Henryka Jarosza – bezradność, ciągłe pozorowanie czynu, nie-
możność prawdziwego, autentycznego zaangażowania się, powracanie do punktu 
wyjścia, „kołowanie w miejscu”, syndrom rozmijania się intencji i skutków działa-
nia, owo wieczne „za późno” jako objaw ironii losu. Bohater Stryjkowskiego w li-
ście do ukochanej pisanym z więzienia zaczyna świadomie analizować własną 
sytuację:

Rozglądam się ze zdziwieniem, bo wszystko odbyło się bez mojej ingerencji. Jak źdźbło 
prądowi dałem się unieść biegowi zdarzeń i przypadkowi. Nawet moje pierwsze poznanie 
kobiety wynikło wbrew mojej woli. Sądzę, że będę to musiał kiedyś odpokutować. [s. 336]

Bezdomność Henryka Jarosza staje się coraz bardziej dosłowna, coraz bardziej 
przerażająca i destrukcyjna, wymowna jest zwłaszcza scena zaprzedania się żąd-
nej zysku handlarce za ostatnią koszulę – akt nieodwołalnej inkluzji w piekło. Pod 
naporem rzeczywistości pękają wówczas ostatnie kłamliwe iluzje: mit domu ro-
dzinnego, arkadii zostaje obnażony przez śmierć matki; analogicznie do postępo-
wania Męża, który spóźnia się na chrzest własnego dziecka, w onirycznej scene-
rii oddając się pokusie śmierci, Henryk, bohater Czarnej róży, miast jechać na 
pogrzeb do Oporca, pogrążony w rozpaczy aranżuje własne samobójstwo, nomen 
omen w pokoju zwanym przez przyjaciela „trumną z wygodami” (s. 223). Dezi-
luzji ulega również mit roboty dziennikarskiej; przyciśnięty koniecznością zna-
lezienia jakiejkolwiek pracy zostaje – przypadkiem znowu – zwerbowany do 
redakcji nacjonalistycznego, antysemickiego, brukowego pisma, redagowanego 
przez najbardziej radykalny w swych prawicowych przekonaniach (faszyzujący) 
odłam lwowskiej inteligencji, a wychodzącego pod obłudnym i nie mającym wie-
le wspólnego z prawdą tytułem „Sprawiedliwość”. Wykorzystywany przez moco-
dawców, pełni nie licujące z jego oczekiwaniami funkcje: gońca, akwizytora, 
korektora, wreszcie – niedoszłego intryganta i szantażysty. Jako uświadomiony 
proletariusz domaga się – bezskutecznie – godziwych warunków płacy i zatrud-
nienia. Piętnowanie na łamach pisma, jak powiada Horbacz, „wszelkiej niemo-
ralności” społecznej (s. 122) staje się jedynie przykrywką dla wzniecania konflik-
tów, posługiwania się szantażem i prowokacją oraz wygrywania tą drogą party-
kularnych interesów.

Niedoszłe do skutku, bo kreowane na modłę romantyczną samobójstwo boha-
tera już stanowi szczyt rozpaczy, degradacji duchowej, pogrążenia się w wewnętrz-
nym piekle – dezintegracja życia duchowego, rozpad celów idzie w parze z meta-
morfozą wyglądu Jarosza, coraz bardziej upodobniającego się do istoty z zaświa-
tów, „żywego obrazu piekła na ziemi” 63. Porównajmy dwa cytaty; najpierw 
fragmenty monologu bohatera Czarnej róży:

Nic nie potrzebuje, nic nie potrzebuje, nic nie chce. Po co żyje? Czego chce? Do czego 
zmierza? Żabcia wyrzuci go. Gdy znajdzie się znów bez dachu nad głową, zrobi ze sobą koniec. 
[s. 176] 

63 Zob. K r a s i ń s k i, op. cit., s. 26: „Czyż na to piekło mnie wypuściło, bym trochę dłużej był 
jego żywym obrazem na ziemi?”
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W przejściu ujrzał swe odbicie w lustrze wiszącym nad komodą. Był żółty prawie tak jak 
Janusz. Od padającego z sufitu światła? Przeraził się: jakie podbite oczy! [...] Jakie blade usta! 
A nos wyostrzony jak u trupa. [s. 180]

Analogię do tego sposobu postaciowania odnajdziemy również w Nie-Boskiej 
komedii, w monologu Męża:

odkryłem – próżnię grobową w sercu moim – znam wszystkie uczucia po imieniu, a żadnej 
żądzy, żadnej wiary, miłości nie ma we mnie – jedno kilka przeczuciów krąży w tej pustyni – 
o synu moim, że oślepnie – o towarzystwie, w którym wzrosłem, że rozprzęgnie się – i cierpię 
tak, jak Bóg jest szczęśliwy, sam w sobie, sam dla siebie 64. 

Owo trwanie w stanie zamkniętej, wydrążonej egzystencji, pozbawionej we-
wnętrznej treści, przełamuje przypadkowo poznana kobieta. Nie realna, jak Stasia, 
„kobieta z gliny i błota”, lecz kobieta-marzenie, nieosiągalna, zarówno idealna, 
jak zmysłowa: córka właściciela upadającej fabryki, o nieprzypadkowej skądinąd 
nazwie „Laokoon”, piękna brunetka: Żydówka, Tamara Blumenthal. Ironią losu 
jest choćby to, że Jarosz poznaje Tamarę właśnie wtedy, kiedy przychodzi zaszan-
tażować jej ojca – romantyczna miłość operuje kontrastem profanum i sacrum, 
mistyfikuje prawdę, wikła w grę z rzeczywistością. Odtąd narzędzie brudnego 
szantażu staje się środkiem wiodącym do ocalenia Tamary: bohater pragnie wykraść 
kompromitujący ją dokument od dotychczasowego pracodawcy. Poznanie Tamary, 
aktywistki zaangażowanej w działalność komunistyczną, oznacza descensus 
w ostatni, historyczny, najbardziej niebezpieczny krąg piekielnej inicjacji, świat 
„podziemny”, „ukrywający się”, zstąpienie w rzeczywistość ogarniętą ideologicz-
nym, przedrewolucyjnym wrzeniem. Nie pozwalająca się do siebie zbliżyć, dum-
na i niepokorna panna kusi swym pięknem młodzieńca podobnie jak zjawa Dzie-
wicy kusiła Hrabiego Henryka – powtarza się ta sama strategia oddaleń i zbliżeń, 
rozczarowań i nieodpartych wezwań. Kiedy wyraźnie odtrąca swego upartego 
wielbiciela, ten gotów jest nawet popełnić samobójstwo. Przepędzony przez ojca 
Tamary, wzgardzony przez dziewczynę, przeżywa krótkie okresy rozpaczliwych 
załamań, by znów gonić za swym majakiem, poetyzując przy tym tę daremną 
miłość, „układając dramat”:

To wiem na pewno i to mogę ci wyznać, że cierń ten jak kolec róży na cienkiej łodydze 
pozostanie na zawsze w mym sercu, aż siwizna... aż siwizna... rzuci białą zasłonę jak całun, 
pod którym ciebie widzę. Ty milczysz, nadziejo, ty... [s. 180]

Opozycja dziecięctwa i starości, metafora łączącego skrajne jakości więdną-
cego kwiatu uwarunkowała paradoksalny byt małego Orcia. Z kolei Tamara jest 
ucieleśnieniem romantycznego marzenia: było ono formą odwrócenia się od real-
ności, konsekwencją niezgody na to, co dane tu i teraz. Jako zakwestionowanie 
tego, co jest, mogło być transferencją wizji w czasie, mogło być także przenosze-
niem się w przestrzeni, opuszczaniem miejsca danego t u t a j  – w pogoni za 
nieznanym, lecz wyobrażanym g d z i e  i n d z i e j 65. 

Już pierwsza wędrówka ku Tamarze przypomina do złudzenia Hrabiego Hen-

64 Ibidem, s. 44–45.
65 Zob. M. J o c z o w a, Marzenie romantyczne. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX 

wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 534. 
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ryka peregrynację w górskim krajobrazie – córka Blumenthala zamieszkuje bowiem 
lwowską dzielnicę Zniesienie:

Śliska od deszczu ścieżka prowadziła między doły świecące czarną wodą. Skręcił w lewo 
na twardszy grunt. Wyszedł na szutrem usypaną drogę. Na różnych wysokościach świeciły 
okienka, jak w górach. To było Zniesienie. W nocy wyglądało jak wieś podkarpacka. Droga 
prowadziła w dół, a potem zakosem znowu w górę. Gdzieś w dole szemrała woda. Po niebie 
sunęły ciężkie chmury, ale deszcz nie padał. [s. 168]

Tytułowa czarna róża to, oczywiście, zimna i nieugięta panna Blumenthal 66: 
pod wpływem tej fascynacji Henryk zapisuje się do partii, otrzymując pseudonim 
„Róża”. Jednak postać Tamary – sam jej status – jest w powieści konstrukcją 
wielopiętrową, odwołującą się do różnych systemów znaczeniowych. Nad reali-
styczną funkcją bohaterki jako prowodyrki rozwoju akcji – wszak odradzająca się 
wciąż miłość do Tamary stanie się jedynym bodźcem działań Henryka i jedynym 
powodem jego urzeczenia komunizmem – ciąży funkcja symboliczna, urzeczy-
wistniająca się poprzez nawiązanie do literackiej tradycji i do mitu: czarna róża 
bowiem jako synonim niemożliwego (nie ma czarnych róż) jest symbolem utopii, 
czegoś nieosiągalnego. Zapożyczona jako literacki topos z wiersza Ronsarda, 
z jednej strony desygnuje, jak wspomniano wcześniej, jałowość cierpienia jako 
wyłącznej treści życiowej Henryka, z drugiej – jest symbolem oderwanego od 
rzeczywistości marzenia o szczęściu ludzkości, sprzężonego z ideałem miłości 
romantycznej. Jak wyznał po latach Stryjkowski w Ocalonym na Wschodzie: 

Religia skłania człowieka ku Dobru, chce go uczynić świętym. Mojżesz pragnął lud swój, 
niewolników wyprowadzonych z Egiptu, uczynić narodem kapłanów i królów. Lenin zamierzał 
zamieniać narody świata w Międzynarodówkę Niewolników 67. 

Żydzi wierzyli w Lenina jak w Mesjasza, trudno dziwić się zatem, że na tej 
duchowej dyspozycji pozbawionego ojczyzny narodu wybranego korzystali – wer-
bując członków – działacze KPZU. To jedno. Zarazem Tamara, obiekt pasji Hen-
ryka, staje się jego muzą, natchnieniem i przeznaczeniem: jest Eurydyką. W prze-
konaniu Henryka – co podkreślił już Maciąg – miłość ma realizować głęboką 
duchową komunię: Tamara to nie kobieta, Tamara to ucieleśnienie ideału, idei. 

Tutaj powieść [...] odwołuje się do symboliki romantycznej, tej, która nie wytrzymała 
próby czasu [...], i na tle krytycznego obrazu życia i polityki snuje się wzniosła mitologia ko-
biety szafarki wszelkiego szczęścia 68. 

Miłość Orfeusza do Eurydyki, a Hrabiego Henryka do zjawy „Dziewicy-trupa”, 
podobnie jak miłość do komunizmu wyrasta z próżni – ideowej, myślowej, de 
facto również uczuciowej, jeśli przyjąć, że uczucie jest tu tylko pozą, projekcją 
własnego, lepszego „ja” – ekstrapolacją marzeń o nieskażonej, czystej naturze 

66 Trafną charakterystykę Tamary przedstawił w swej recenzji B r a u n  (op. cit., s. 5): „przyj-
rzyjmy się, kto to jest Tamara. Dziewczyna trzeźwa, sprytna. Typ fanatyczki bez ciepłych, ludzkich 
cech. Już w pierwszej rozmowie, kiedy Henryk zaczyna paplać, obcina go: »Za dużo pan mówi«. 
O ojcu, który dla niej oddał majątek: »Nie pochlebiaj mojemu staremu. To taki sam wyzyskiwacz 
jak inni«. Ot, choćby dyskusja w cukierni, z Sulikowskim: (»...trockiści, renegaci są najgorsi, jeśliby 
trzeba było, nie zadrżałaby mi ręka...«, »wahający się Hamleci zabili Kirowa«)”. 

67 Ocalony na Wschodzie, s. 95.
68 M a c i ą g, loc. cit.
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człowieka. „Miłość do Tamary jest symbolem dążenia do doskonałości tworzonej 
nie z autentycznego budulca, ale wyczarowanej z marzenia i formułek” 69. Stąd 
jedynym bodźcem dla dalszego rozkwitu uczucia staje się – na razie dokonująca 
się tylko dla świata – śmierć społeczna platonicznej kochanki oporzeckiego Orfe-
usza, „ukąszonej przez komunizm”; całkowite rozdzielenie kochanków następuje 
z chwilą wspólnego aresztowania przez lwowską policję na skutek nie do końca 
czytelnej zdrady towarzyszy.

Lwowskie więzienie Brygidek, do którego trafia Henryk, a którego „wygody” 
poznał również Stryjkowski, stanowi ostatni, najmroczniejszy, najniżej w symbo-
licznym sensie usytuowany krąg piekielnej inicjacji, swoiste „Okopy Świętej Trój-
cy”, miejsce najgorętsze pod względem zacietrzewienia ideowego. W przestrzeń tę 
zstępuje Henryk z pełnym przekonaniem o możliwości odnalezienia i ocalenia 
Tamary, albowiem już wcześniej czynił w środowisku „Sprawiedliwości” starania 
o widzenie z ukochaną. Wtedy to po raz pierwszy porównany zostaje do Orfeusza:

– Orfeusz – zaskrzeczał nagle mecenas Łużycki. – Przed zakończeniem śledztwa? To 
niemożliwe. To tak, jakby się pan chciał dostać do Hadesu.

– Za dziesięć tysięcy w Polsce wszystko jest możliwe. [s. 269]

Rozdźwięk między wysoką, orficką ideą a rzeczywistością pogłębia się dra-
stycznie: dystansując się od szczegółowych analiz, wystarczy tylko nadmienić, iż 
pobytowi bohatera w więzieniu towarzyszy nadal romantyczny sztafaż, przybie-
rający karykaturalne rysy, np. walka ze szczurem jako figura bohaterskiego czynu, 
kara w ciemnicy. Równocześnie, po pierwsze, pękają z hukiem ostatnie szańce 
iluzji (czego Henryk, zaślepiony miłością i wiarą, zdaje się nie widzieć): mit o jed-
ności i braterstwie komunisty z ludem, mit o wierności i wsparciu towarzyszy 
i wreszcie mit o wierności wyidealizowanej kobiety, która de facto, będąc już na 
wolności (wykupiona z więzienia dzięki wsparciu finansowemu ojca), zdradza 
Henryka, zarzucając mu „inteligencki sentymentalizm”, a następnie w środowisku 
działaczy upublicznia adresowaną tylko do niej intymną korespondencję. Po dru-
gie, co bodaj ważniejsze, demaskacji, wypaczeniu ulega wskrzeszony w warunkach 
więziennego oporu mit romantycznego bohaterstwa, cierpiętnictwa dla sprawy 
i mit ofiary. W mentalności komunisty uobecnia się dialektyka: „podłość lub bo-
haterstwo”, pozbawiona alternatywy. Z jałowym w skutkach uporem iluzję tę 
bohater w sobie podsyca, nękany świadomością, iż towarzysze poza więzieniem 
ów mit podtrzymają za wszelką cenę, nawet za cenę prawdy, że on jako więzień, 
wbrew panującym pogłoskom, nie był torturowany. W rzadkich przebłyskach 
autorefleksji Henryk upada coraz niżej, zdając sobie sprawę z nierealności dążeń, 
daremności „śpiewu” Orfeuszowego, z utraty sensu życia:

Trupie powietrze jeszcze bardziej mdliło niż przedtem. Wszystko straciło sens. Nigdzie 
nie było punktu oparcia. A więc Tamara miała rację. Jeśli jej nie ma, wszystko przestaje istnieć. 
Jestem nikczemny, przypadek sprowadził mnie na tę drogę i cała moja ideologia jest wtórna. 
Gdyby go przynajmniej zmasakrowano, jak Cesię Jabłońską, byłby godny Tamary [...].  
[s. 375] 

Jednak poemat swój układa dalej, zstąpiwszy na drogę, z której nie będzie już 
odwrotu. Wypuszczony nagle na wolność, nie wie – poza jednym: by odszukać 

69 S a f j a n, op. cit., s. 7. 
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Tamarę – co z tą wartością odzyskaną począć. Głuchy na filozoficzne argumenty 
doktora Thiela oraz życiowe rady mądrego wuja Gustawa, poszkodowanego 
w fabryce robotnika, uzmysławiającego mu szybowanie w abstrakcji, przyjmuje 
w końcu sofistyczną wykładnię tajemniczego towarzysza, który niczym Mefisto 
zjawia się u jego szpitalnego łóżka. Biorąc odtąd przypadek za dialektyczną  
konieczność, pogardziwszy ukształtowanym przez Rollanda światopoglądem pa- 
ni Heleny, wierzącej „w człowieka i przyszłość”, odtrąciwszy też miłosierdzie 
i współczucie wiodące do „zatarcia granic walki klasowej”, Henryk przechodzi 
z pozycji Pankracego na bezkrytycznie wrogą wszelkim innym przekonaniom 
pozycję Leonarda. Tym samym utwierdzi się ostatecznie w swej nieprzejednanej, 
zgubnej postawie, dokonując wyboru, który zaciąży bezwzględnie na jego życiu.

Końcowe sceny powieści nawiązują wprost do mitu o Orfeuszu i Eurydyce. 
Zasięgnąwszy informacji o ucieczce Tamary do Związku Sowieckiego, Henryk 
postanawia podążyć jej tropem w głąb wielkiego, zmitologizowanego przez ko-
munistów kraju. Jeśli pobyt w więzieniu oznaczał eksplorację ziemskiego piekła, 
to samotną, ryzykowną podróż do Sowieckiej Rosji porównać by można do wkro-
czenia w ostatnie, apokaliptyczne stadium rozwoju świata, które zaistniało po 
śmierci Pankracego, w wymiarze indywidualnym zaś oznaczałoby to wkroczenie 
w fazę liminalną 70, poprzedzającą wymarzony etap „rajskiego szczęścia”, de facto 
jednak – podjęcie nieświadomej decyzji o śmierci, rezygnację z wszelkiej nadziei. 
Do granicy polsko-sowieckiej towarzyszy Henrykowi kochająca go platonicznie 
kobieta, Stasia; tam czeka już nań opłacony przewoźnik, który niczym Charon 
zabiera go na drugą stronę życia, do krainy, gdzie milknie wszelka nadzieja:

Łódka powoli przecinała rzekę w poprzek. Powoli posuwała się po czarnej wodzie. Niebo 
też było czarne. Ani jednej gwiazdy. To dobrze. Mam szczęście. Jeszcze parę chwil. Parę tylko 
chwil. Parę tylko chwil... [s. 503] 

Można się jedynie domyślać dalszego losu bohatera – z pewnością podjął go 
sam Stryjkowski, który przekroczył granicę polsko-radziecką w 1939 roku, decy-
dując się na tułaczkę obfitującą w szereg bolesnych, traumatycznych doświadczeń. 
Jednak mentalna podróż pisarza na Wschód zakończyła się dopiero u progu lat sześć- 
dziesiątych, wraz z publikacją Czarnej róży i oficjalnym złożeniem w 1966 roku 
partyjnej legitymacji. Jedyna to w polskiej literaturze powieść, w której za sprawą 
ukrytego głęboko w jej strukturze rusztowania sensów, łączących tradycję roman-
tyczną z mitem o Orfeuszu i Eurydyce, udało się zakamuflować prawdziwe prze-
słanie autora. Zabieg ten, który wywiódł w pole nie tylko cenzurę, ale i wybitnych 
krytyków, połowicznie odsłonięty przez Stryjkowskiego dopiero w latach dzie-
więćdziesiątych, zuniwersalizował sensy powieści, czyniąc z niej – w moim prze-
konaniu – paraboliczne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wszelkich ideologii 
społecznych. Ideologii, które rodząc się na podłożu mentalnej, moralnej i uczucio-
wej pustki, oznaczają upadek człowieka – jego duchową degenerację. Stryjkowski 
zdaje się bowiem powiadać, że przyjęcie ich jest nieodmiennie formą autokreacji, 
wchodzeniem w wygenerowane przez kulturę role, realizacją mitycznych scena-

70 Pojęcie V. T u r n e r a  (Proces rytualny: struktura i antystruktura. Przeł. E. D ż u r a k. 
Warszawa 2010, s. 115). 
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riuszy, nie mających wiele wspólnego z prawdziwymi potrzebami i problemami 
współczesnego człowieka.

A b s t r a c t
JOANNA JAGODZIŃSKA-KWIATKOWSKA 
(Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz)

TRUTH OR MISTIFICATION? 
JULIAN STRYJKOWSKI’S “CZARNA RÓŻA [BLACK ROSE]” AS A ROMAN-À-CLEF

The article attempts at a new interpretation and recollection of already somewhat forgotten 
novel by Julian Stryjkowski Czarna róża (Black Rose). A thorough initial part contains the voices of 
reviewers and critics that decide about the novel’s controversial reception and about strenghtening 
its position as a social, political, as well as educational novel with elements of melodrama. The 
voices pointed at weak sides of the “passive” schematic protagonist, exploited the novel’s autobio-
graphical layer from the angle of so-called ideological truth or historical truth, as Stryjkowski set the 
action in prewar Lviv working class society. At the same time, the novel’s level of responsibility was 
lost. The author proves that descerning a key hidden in the text’s deep structure, which encodes all 
its meanings, imposes on the reader firstly an effort to decipher the mythical matrix, i.e. seizing the 
elements of the myth of Orpheus and Eurydice bound into the plot, and secondly grasping a set of 
allusive references to Zygmunt Krasiński’s Undivine Comedy which determine a peculiar reader-
-writer interplay. Not until confronted with those basic cultural texts, can the receiver interpret the 
novel in the mode consistent with the author’s intention, i.e. with Stryjkowski’s declaration of disil-
lusionment with the communist ideology. The symbol of “black rose” stands for an attempt by 
a young, ambitious protagonist based on Count Henry at reaching the impossible, namely Tamara’s 
reciprocal love, a woman as much real as “virgin-dead”, an embodiment of cruel communist ideol-
ogy. The process of reaching the truth is initiatory and indicates the protagonist’s stepping into 
deeper regions of Lviv hell, pictured nevertheless with realist reverence. 
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Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z twórczością Jacka Bocheńskiego, byłam 
mniej więcej w wieku jego antykwariusza odkrywającego pamiętniki Juliusza 
Cezara. W przerwach pomiędzy wykładami i seminariami Letniej Szkoły Języków 
i Kultury Antycznej podczytywałam Nazona poetę, odpoczywając od koniunktiwu 
i innych uroków łacińskiej składni. Z tej naiwnej lektury pamiętam dwa wrażenia: 
oczarowanie językową stroną książki, owym „tętnieniem” narzucającym rytm 
czytaniu, które nie trwa dłużej niż kilka godzin i nie pozwala na samowolne prze-
rwy. Druga rzecz to aprioryczne przekonanie o parabolicznym charakterze czyta-
nej powieści. Jak sądzę, była to naturalna reakcja młodej, zdrowej, słowem: nie 
skażonej uniwersytetem czytelniczki. Obie książki są bowiem tak napisane, by 
można było je przeczytać lekko, na prymarnym poziomie, bez wgłębiania się 
w traktaty historyczne i zawiłości klasyfikacyjne. Tak właśnie, jak powinna być 
skonstruowana poczytna powieść. Po 40 z górą latach od ukazania się te utwory 
Bocheńskiego nie potrzebują też przypisów wyjaśniających. Teoretycznie możliwe 
jest przeczytanie ich jako czystej fikcji, choć zapewne byłoby to trudne w europej-
skim kręgu kulturowym. Tymczasem – dotyczy to szczególnie Boskiego Juliusza 
– bezpośrednio po publikacji kwalifikowano je do prozy historycznej, wytykając 
nieprawowierność wobec kronikarskich przekazów. Dopiero z upływem lat od-
ważniejsze stały się głosy o parabolicznej naturze dyptyku. Nie zawsze towarzy-
szyło temu wyzwolenie opowieści od aspektu czasowego – republikę rzymską 
zastąpiła Polska Rzeczpospolita Ludowa. Cezara – Józef Stalin, jak chciał np. Jan 
Walc 1. Tymczasem taka interpretacja, zapewniająca miejsce w antologii literatury 
okresu odwilży, sprowadza ową twórczość do poziomu anegdoty. Cóż, sam Bo-
cheński podkreślał ludzkie zakorzenienie w czasie, łączność z tradycją – ale chyba 
niekoniecznie aż tak bezpośrednią 2. I właśnie przez pryzmat tej nieco dalszej – 
w sensie geograficznym – tradycji warto spojrzeć na Boskiego Juliusza i Nazona 
poetę. Bądź co bądź, mimo całej polskiej odrębności, nie jesteśmy mieszkańcami 
Atlantydy. Nie neguję poznawczych wartości odczytań osadzających te dzieła 
w kontekście społeczno-politycznym Polski lat sześćdziesiątych XX wieku, nie 
zamierzam się jednak do takowych ograniczać. Chcę za to zasygnalizować od-

1 J. Wa l c, Wielka choroba. Warszawa 1992.
2 J. B o c h e ń s k i, Rzeczy stare i nowe. „Twórczość” 1973, nr 11.
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mienność antycznych powieści Jacka Bocheńskiego na tle polskiej prozy powo-
jennej. Bez wątpienia formą zbliżają się one do późniejszej sylwy ponowoczesnej. 
Sądzę jednak, że i to ujęcie nie wyczerpuje tematu. Sięgam również do koncepcji 
Briana McHale’a, Lindy Hutcheon, Patricii Waugh nie po to, by „postmodernizo-
wać modernizm” (co – jak utrzymuje Włodzimierz Bolecki – miałoby być po-
wszechną przypadłością polskich krytyków od lat dziewięćdziesiątych XX wieku 3), 
ani też po to, by upolować rzadką zwierzynę i trafić do roczników bibliograficznych 
jako pierwsza osoba, która nazwała Bocheńskiego postmodernistą, ale ponieważ 
te właśnie koncepcje wydają mi się – ze względu na cel pracy – do opisu wyjątko-
wości tych książek najwłaściwsze. Owszem, mam świadomość, że zjawisk z krę-
gu anglosaskiego nie można tak po prostu przyłożyć do warunków polskich – kło-
poty sprawia sama chronologia. Czy nie czas już jednak zakończyć walkę pod 
sztandarami polskiego wybrańca? Dokładne cezury pomiędzy epokami oraz sty-
lami i tak okazują się w końcu najbardziej potrzebne dziatwie szkolnej. Mówimy 
przecież o francuskim baroku, przeciwko czemu sami Francuzi protestują, zazna-
czając odmienność swojej kultury na tle europejskim. Przywoływany już Bolecki 
podkreśla, że postmodernizm nie zdążył wrosnąć ani w polską literaturę, ani 
w krytykę literacką i że jest to na naszym gruncie określenie zgoła idiolektyczne. 
Dlatego kiedy używam przymiotnika „postmodernistyczny”, nie tyle klasyfikuję 
i waloryzuję omawiane utwory, ile nie chcę wykorzystanej teorii po prostu wyko-
rzenić i ogołocić z liści. Spory krytyków toczą się przecież głównie wokół dato-
wania zmian kulturowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nikt jednak same-
go faktu rehierarchizacji nie neguje. Postaram się wykazać, że Boski Juliusz i Nazo 
poeta to dzieła powstałe ze świadomością tej zmiany, może nawet jako propozycja 
nowej powieści w nowych czasach.

Krytyka zwróciła uwagę na niejednoznaczność postaci princepsa, na to, że 
August nosi maskę, że jest ofiarą stwarzania złudzeń. Konferansjer nazywa go 
„więźniem błędnego koła fikcji” (N 297 4). Być może, tu tkwi powód zróżnicowa-
nia stosunku narratora do postaci – antykwariusz gardzi jednako Cezarem i Cyce-
ronem (choć i podziwia ich zarazem), o Katullusie mówi ciepło, acz z ironią, 
a wobec Katona pozostaje ambiwalentny; konferansjer schodzi ze sceny wraz 
z Augustem, choć wcześniej pogrzebaliśmy Owidiusza. Podkreślano wagę finału 
Boskiego Juliusza; miał on wskazywać prawdziwego zwycięzcę, stanowić wyzna-
nie wiary, napawać intelektualistów otuchą itp. Analogiczną konstrukcję mamy 
w Nazonie poecie. Obie książki kończą się opisem śmierci, jak przystało na bio-
grafię (albo panegiryk, zważywszy na cele życiowe protagonistów), w obu nie jest 
to śmierć tytułowego bohatera. Ten umiera sobie jakby mimochodem, gdzieś na 
uboczu. Biografia zakłada porządek chronologiczny warunkujący interpretację. 
Przykładowo: Goethe uzasadniał swój talent genealogicznie, jako rezultat zmie-
szania umysłowości Północy i temperamentu Południa. Śmierć jest (czasem nale-

3 W. B o l e c k i, Postmodernizowanie modernizmu. W: Polowanie na postmodernistów  
(w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999. Tu także analiza i próby definicji tego pojęcia. 

4 Skrótem N odsyłam do powieści J. B o c h e ń s k i e g o  Nazo poeta (Warszawa 1999), na-
tomiast do drugiej analizowanej książki odnosi się skrót B = Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza. 
Warszawa 1972. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
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ży powtórzyć truizm) z natury rzeczy momentem finałowym dzieła, a w wypadku 
hagiografii kulminacyjnym. Zaburzając ten „normalny” porządek, zmieniamy 
konstrukcję interpretacji – Bogdan Owczarek mówi o „dekompozycji czasu opo-
wiedzianego” 5. Mimo tytułów sugerujących klasyczną biografię (żywot), oba 
utwory przełamują tę konwencję. Dla Bocheńskiego Cezar narodził się w Galii. 
Ewentualne dalsze wycieczki przed rok 58 p.n.e. nie mają charakteru stricte fabu-
larnego, jedynie pomocniczy. Na ogół nie są rozbudowywane w odrębne epizody; 
wyjątkiem jest może historia bityńska, ale ona należy do kategorii opowieści 
sprawiających czytelnikowi uciechę szczególnego rodzaju. Symptomatyczne, jak 
często rozsnuwane są sceny bez udziału Cezara (nie wnoszą one – w każdym razie 
nie wprost – nic nowego do psychologicznego portretu głównego bohatera; to 
także zakłócenie konwencji biograficznej), ileż uwagi poświęcono chociażby wa-
haniom Wercyngetoryksa pod Alezją. Postawienie wymienionych wątków obok 
siebie może szokować. Ale też źródła historyczne milczą o duchowych rozterkach 
walczących przeciw Cezarowi barbarzyńców, za to unieśmiertelniły upojne noce 
w Bitynii. 

Od śmierci Cezara – którą tak precyzyjnie, nie rezygnując z całej drastycznoś- 
ci, zrelacjonował Swetoniusz – ważniejsza wydaje się kometa, w końcu to ona 
usankcjonowała boskość Juliusza. Rację ma Grzegorz Grochowski, wywodząc, iż 
wzorzec biograficzny funkcjonuje w Boskim Juliuszu na zasadzie układu odniesie-
nia 6. Cezar nie potrzebuje bowiem kolejnej biografii. Jeśli komuś Żywoty cezarów 
wydadzą się zbyt zatęchłe, może wybrać z szeregu innych, od naukowych po 
sfabularyzowane – począwszy od Williama Szekspira, przez Woltera, by wymienić 
bardziej znane – Theodora Mommsena, George’a Bernarda Shawa, Thorntona 
Wildera, Bertolta Brechta, Aleksandra Krawczuka. Potrzeba bardzo naiwnego 
czytelnika, aby nie znał zakończenia tej historii. Opowieść antykwariusza nosi 
podtytuł „podręcznik” i z metodycznego punktu widzenia w takie właśnie pod-
ręcznikowe przykłady winna być opatrzona przekazywana wiedza: jasne, proste, 
odwołujące się do powszechnie znanych faktów. Elementy biograficzne zostały 
więc podporządkowane układowi problemowemu, a cztery główne sposoby wy-
bijania się na boskość znajdziemy w tytułach części powieści. Dwa pierwsze – 
Okrucieństwo i Łaska, wiążą się raczej z publiczną sferą życia ludzkiego; trzeci 
i czwarty – Miłość i Nienawiść, zbliżają do sfery prywatnej. Ostatni z wymienionych 
koncentruje się na największej przeszkodzie Cezara (i, tak, porażce), Katonie 
Młodszym. Człowieku, który choć nie uniemożliwił, lecz jednak skutecznie przy-
kurzył Cezarową boskość. Narrator przedstawia go jako absolutne zaprzeczenie 
Cezara. Samo istnienie jednego było dla drugiego obrazą. Łączył ich jednak cho-
robliwy upór w dążeniu do celu i to, że Marek także zdradzał zadatki na boga. 
W dodatku wystarczało, by liczył zboże w spichrzach, a nie odsetek Galów do 
wymordowania. O jego to śmierci opowiada ostatnia część, Zakończenie według 
Plutarcha. Zanim bohater popełni samobójstwo, czyta Fedona, przekonując sam 
siebie, że powinien umrzeć: „jakże Kato mógłby się nie zgodzić na doktrynę, Kato 

5 B. O w c z a r e k, „Boski Juliusz” J. Bocheńskiego: konwersacja i reinterpetacja. W: Poety-
ka powieści niefabularnej. Warszawa 1999, s. 82.

6 G. G r o c h o w s k i, Portret, pamflet, parabola. „Boski Juliusz” Jacka Bocheńskiego. W: 
Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. Wrocław 2000, s. 79.
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nie tylko się godzi, Kato popiera doktrynę całym sobą [...]” (B 262). Przypomina 
się noc śmierci Kiryłłowa w Biesach.

Powszechnie znane są słowa, które wypowiada umierający August: „Jak wam 
się podobało? [...] Czy dobrze odegrałem komedię życia? [...] Więc proszę mnie 
oklaskiwać [...]” (N 298). Funkcjonują one w wielu anegdotach, tyle  że związane 
są z Molierem lub/i Racine’em. Tam na scenę wdarła się realność, łamiąc regułę 
stosowności. Tu sytuacja jest odwrotna. Nastąpiło zrównanie praw rzeczywistości 
i przedstawienia. August „mógł tylko należycie kończyć popis [...]. Nie zależało 
mu na dowodach prawdy [...], bo i tak wszystko stało się względne, wszystko 
niepewne” (N 298). Nie sięga po książkę, lecz po lustro. Nie potrzebuje wsparcia 
filozofów. Kato musiał przekonać sam siebie do decyzji, iż trzeba umrzeć, ponie-
waż nie wyrzekł się możliwości wyborów etycznych. Inna rzecz, że słuszne jest 
to, co zgodne z tradycją dziadów. Ale staroświeckość też stanowi wybór i może 
dlatego Marek Porcjusz wyrósł na symbol wolności.

Nie sposób uciec od skojarzeń z propagandą, także socjalistyczną z okresu 
powstania obu powieści, z równie przenicowanym językiem mediów (i z postawą, 
którą można zawrzeć w formule: „My przeciwko wam ásłowamiñ tworzymy 
świat”). To, że pisanie w oderwaniu od swych czasów jest najzwyczajniej niemo-
żebne, sygnalizuje narrator już na początku Nazona poety; Bocheński przyznawał 
się do przydawania dużej wagi tłu historyczno-kulturowemu w Rzeczach starych 
i nowych. Czyż to nie kwestia momentu historycznego i tradycji, że spory odsetek 
krytyków automatycznie odczytał Boskiego Juliusza jako pamflet polityczny? 
Dobitnie wyraził to Jan Walc: „w domyśle jest Stalin. I nie może nie być” 7. Jednak 
przyjmując, że mamy do czynienia z powieścią z kluczem i podążając tym tropem, 
stajemy przed pytaniem o sposób deszyfracji Nazona poety, niekwestionowanego 
drugiego tomu opowieści. Polski odbiorca nawykł do języka ezopowego, ale za-
biera się do zdejmowania kostiumu historycznego, zanim sprawdzi, czy ma z nim 
do czynienia. Grochowski zauważył zdroworozsądkowo, iż opisywanie tyrana po 
2000 lat od jego śmierci nie stanowi bynajmniej dowodu odwagi cywilnej 8. Uwa-
żam, że o ile – zwłaszcza w Boskim Juliuszu – mamy tu do czynienia z językiem 
ezopowym (w swoistej postaci), to przesadą byłoby mówienie o antystalinowskim 
pamflecie w starorzymskim przebraniu. Nawet w utworach sparabolizowanych 
kostiumowość i ezopowość nie muszą iść z sobą w parze 9. Lektura na pierwszym, 
dosłownym poziomie story nie ujmuje tym powieściom 10 ani odrobiny walorów 
artystycznych. Przeciwnie, pozwala skoncentrować uwagę na stylistyce, narracji, 
języku.

Określiłam tę ezopowość jako swoistą, gdyż i ją dotknęła ironia. Tak jak się 
rzekło, czytelnik polski – nawet w wieku -nastu lat, jeszcze przed licealnym kursem 

  7 J. Wa l c, Vae victis. W: Wielka choroba, s. 206. Autor jednoznacznie utożsamia antykwa-
riusza z Bocheńskim.

  8 G r o c h o w s k i, op. cit., s. 70–71.
  9 O związkach kostiumowości i mowy ezopowej pisał J. S m u l s k i  w artykule Kostium 

historyczny w popaździernikowej prozie rozrachunkowej („Acta Universitatis Nicolai Copernici” 
nr 315, „Filologia Polska” z. 49 á1997ñ).

10 Nie traktuję tego słowa jako oznaczenia gatunkowego – pierwszą intuicją czytelnika będzie 
zapewne ten właśnie termin, tak jak często potocznie stosuje się wymiennie „powieść” i „książka”.
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historii najnowszej – biegle posługuje się kodem wypracowanym dla zmylenia 
cenzora; bądź co bądź, w polskich szkołach nadal tłumaczy się uczniom, dlaczego 
czerwone dłonie Wokulskiego świadczą o jego patriotyzmie. Przykład takiej lekcji 
w czystej postaci znajdziemy w części trzeciej Nazona poety, pt. Śledztwo (zob. 
N 218–219), jako „staranną analizę na potrzeby śledztwa”. To pobieżne streszcze-
nie pierwszego tomu Żalów, jakby wprost wyjęte z belferskiej pogadanki; charak-
ter ten nadają mu zwłaszcza objaśnienia w nawiasach. A przecież ten fragment 
książki jest najbardziej otwarty na odbiorcę. Szczególnie przesłuchanie Owidiusza 
wydaje się telewizyjnym talk-show – „Przesłuchanie chwilowo kończymy. Dzię-
kuję skazanemu. Dziękuję obronie” (N 215). Prowadzący je konferansjer, oficjal-
ny a niezłomny, używa form w pierwszej osobie liczby mnogiej. Jeśli to pluralis 
maiestaticus, zakrawałoby to na groteskę, ale „my” może też oznaczać opinię 
publiczną, tj. osąd czytelników z XX wieku. Dodatkowy kontekst ironiczny ujaw-
nia się, gdy zauważymy, że drugim po procesie punktem kulminacyjnym wieczo-
ru jest striptiz Julii. Oba numery popisowe nie są wybredne, dostarczają widowni 
przyjemności doprawionej przemocą (jak inaczej nazwać bezwstydne gapienie 
się?). Oddajmy głos konferansjerowi: 

Dochodzę prawdy, powiedziałem to na początku, prawdy, która w pewnym sensie musi 
chyba istnieć! A może nie istnieje? [...] Jeżeli nie dojdę prawdy, będę musiał zamiast niej coś 
wymyślić. [N 215] 

Na marginesie: czy słowa te będą nadal ironiczne, jeśli przypomnimy sobie 
umierającego Augusta?

Sięga też Bocheński po leksykę partyjnych wieców, gazetowych doniesień 
o sześciolatce i dziennika telewizyjnego, używając jej w zdaniach ujętych w mowę 
pozornie zależną. Z drugiej strony, obok określeń typu „technika narodu rzymskie-
go” czy „haniebna psychoza strachu” pojawiają się sformułowania spoza oficjal-
nego obiegu: „otoczyć Dumnoryksa ścisłą inwigilacją. Nasłani t a j n i a c y  mieli 
śledzić każdy jego krok i składać raporty Cezarowi” (B 31; podkreśl. A. Ł.). To już 
nie przypomina wypucowanego języka polityki. Ów socrealistyczny potoczny 
idiolekt występuje zwłaszcza przy referowaniu myśli i codziennych rozmów Ceza-
ra, pozwala na ukazanie najgorszych cech jego charakteru. Antykwariusz wie, że 
nie tyle liczebniki, ile sposób wyrażania się przydaje ohydy postaci. Nie wystarczy 
wyjawić, ilu ludzi pragnie bohater zamordować, trzeba sprawić, by czytelnik usły-
szał jego myśli. To poprzez stosowany język, poprzez sposób konstruowania iluzji 
(któremu to aktowi zwykle towarzyszy deziluzja) antykwariusz kieruje procesem 
interpretacji u odbiorcy. Zna strukturę jego świadomości, zakleszczonej w myśle-
niu aluzyjnym. Ironia objawia się przez jednoczesne używanie kodu aluzyjnego 
i jego rozprzężenie zarazem. Wspomniany zabieg z cytatem z Neposa (B 127) jest 
wymownym przykładem kompromitacji takiego sposobu rozumienia świata.

Wśród prób rozgraniczenia powieści modernistycznej od postmodernistycznej 
znalazła się koncepcja oparta na zmianie dominanty 11. Aby ująć jej tezę w kilku 

11 Zob. B. M c H a l e, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana domi-
nanty. Przeł. M. P. M a r k o w s k i. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. 
i przedmowa R. N y c z. Kraków 1997.
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słowach: epistemologiczną dominantę powieści modernistycznej wyparła ontolo-
giczna dominanta postmodernistyczna. Sprowadza się ów proces do zastąpienia 
pytania o naturę świata pytaniem o samo tego świata istnienie. Jaskrawymi przy-
kładami są powieść kryminalna – na biegunie epistemologicznym, i powieść 
fantastyczna, na przeciwnym. Samo pojęcie dominanty zapożyczył Brian McHale, 
za którym je podaję, od Romana Jakobsona. Przemiana kultury nie polega na usu-
nięciu pewnych elementów, ich wymarciu etc., lecz na przehierarchizowaniu 
w obrębie dynamicznej struktury kulturowej. Np. reguły rządzące powieścią po-
czątku XX wieku w dziele o 70 lat późniejszym będą już stanowić elementy kodu 
(który należy także do encyklopedii czytelnika 12). 

Powieść historyczna, kroniki, biografia/żywot – te wzorce odnajdujemy w obu 
utworach, w Nazonie poecie dołącza się jeszcze powieść kryminalna. Ich rola nie 
sprowadza się do kreowania iluzji, że świat przedstawiony jest tożsamy z rzeczy-
wistymi wydarzeniami historycznymi. Na włączenie życiorysu Arystydesa można 
spojrzeć jako na zabieg uwierzytelniający poczynania antykwariusza w oczach 
czytelników, ale zarazem fragment ten przerywa tok opowieści, ukierunkowuje 
refleksję odbiorców i zwodzi ich – poprzez odniesienie raz do roku 44, raz do 
58 p.n.e. Antykwariusz podkreśla przypadkowość wyboru zdarzeń do danego 
życiorysu, jedynym kryterium była zwięzłość (aby nie zanudzić czytelnika, zapew-
ne). „Idzie raczej o pewien ogólny kierunek refleksji Neposa. [...] Treść pozostałych 
biografii jest równie [...] odległa od zdarzeń” (B 127). Narrator zestawia Arysty-
desa z Brutusem, po czym zaraz sobie zaprzecza: 

Ale jest to jeden z tych wypadków, gdy antykwariusz podczas rekonstruowania potłuczo-
nych posążków ulega złudzeniu, iż odkrył dwa przystające do siebie odłamki, pragnie je złożyć, 
myśli: to mi pasuje, tymczasem zaś nic nie pasuje, bo w rzeczywistości odłamki nigdy do 
siebie nie przylegały. [B 130]

Zdaniem Bogdana Owczarka, Boski Juliusz odsłania paradoks samej opowie-
ści poprzez pofragmentowanie tekstu, rozmycie zapowiedzianego tematu boskości 
w kolejnych epizodach: „W swojej strukturze opowieść przez zatracenie ciągłości 
tematycznej [...] buduje kontekst historyczny dla rozumienia postępowania Ceza-
ra i jego związku z innymi” 13. 

Koncepcja dominanty nie wymusza ustalenia ścisłej cezury chronologicznej 
pomiędzy moderną a postmoderną, pozwala zaś ogarnąć dzieła nie dające się jed-
noznacznie przypisać. Nie znaczy to, że jest workiem, do którego wrzuca się 
wszystko, co sprawia trudności typologom. Nie wydaje się więc, aby zastosowanie 
jej do obu badanych utworów było adekwatne. Obie powieści, co prawda, ogni-
skują uwagę na problemie władzy, ale w odmiennym rozumieniu. Ich kluczowe 
pytania są inne – mimo podobieństwa świata przedstawionego i systemów narra-
cyjnych. W Nazonie poecie autor koncentruje się na fikcji, a przez to na literaturze. 
W Boskim Juliuszu ta kwestia poruszana jest najwyżej epizodycznie, a głównym 
zagadnieniem pozostają działania w świecie rzeczywistym – jeśli dokonywane za 
pomocą słów, to niekoniecznie subtelnych. Historia Katullusa to interludium, a jego 
rola sprowadza się do protestu moralnego przeciw Cezarowi, jak inne zakończo-

12 Pojęcie „encyklopedii” w rozumieniu U. E c o; oczywiście, nie musi ono znaleźć zastoso-
wania, zwłaszcza w przypadku literatury popularnej niskiego poziomu.

13 O w c z a r e k, op. cit., s. 79.
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nego porażką. Cycero, owszem, zostaje nazwany partnerem Cezara, ale też spra-
wia wrażenie literata, który wyobraził sobie, że jest politykiem, a rytm słów może 
uratować Kapitol. Rzeczywiście, jak chciał Stefan Lichański, jest Boski Juliusz 
także swoistym „traktatem filozoficzno-moralnym”, który bez wątpienia zawiera 
elementy patosu, niemniej określenie utworu mianem „poematu eschatologiczne-
go” i przyrównanie go do Lilli Wenedy wydaje się dyskusyjne 14. Boski Juliusz to 
więcej niż „patetyczna pieśń o zagładzie, wychwalająca heroizm klęski walki 
w przegranej sprawie” 15. Do owego rzemiosła, które pozostaje między dobrem 
a złem i dlatego przeraża poetów (zob. N 102), przynależy też polityka w wydaniu 
boskiego Juliusza. Bohater u Bocheńskiego nigdy nie myśli w kategoriach mo-
ralności. Jeśli dbał o piękno, to zanim zaczął realizować swój sen o potędze 
(kolejna cecha amputowana historycznemu Cezarowi: uwielbiał otaczać się pięk-
nymi przedmiotami i pięknymi ludźmi, co nie znaczy, że nie umiał się bez tego 
obejść. Mimo wszystko zabraniał księgowania wydatków na zakup młodych 
niewolników, a podobno bywały horrendalne). Rdzeń problemowy książki to 
kreacyjne działania na rzeczywistości oraz odczytywanie historii (i sposób jej 
funkcjonowania).

Trudności klasyfikacyjne z Boskim Juliuszem są ogólnie znane – począwszy 
od sporu, czy to biografia, powieść czy esej etc. Dla przykładu: przywołany już 
Lichański wytykał (i miał za złe) autorowi przedstawienie Cezara niezgodnie 
z prawdą historyczną – Cezara jako „nie takiego”; przy czym „takim” Cezarem 
jest choćby ten widziany oczami Aleksandra Krawczuka. „Postać i dzieje Cezara 
wykorzystuje się jako pretekst do pisania de omnibus rebus et quibusdam aliis” 
– irytuje się krytyk 16. (Czy możliwe, by nie zauważył, że jedną z trosk zaprzątają-
cych antykwariusza stanowi właśnie onto- i epistemologiczny status prawdy dzie-
jowej? A także tego, na co wskazał Leszek Szaruga w artykule pod áznakomitymñ 
tytułem „Boski Juliusz” i „Nazo poeta”: różnica i tożsamość, iż interpretacja 
faktów historycznych zostaje podporządkowana określonemu rozumieniu powie-
ści? 17) Wbrew pozorom, Bocheński nie rekonstruuje postaci historycznych 18. Nie 
tworzy bowiem powieści historycznych, mimo że operuje materią poświadczoną 
w źródłach. Nie proponuje też innej wersji dziejów. Fabułę Boskiego Juliusza 
tkają rzeczywiste wydarzenia, ale jego świat przedstawiony jest w swej konstruk-
cji abstraktem, jako że kształt całości nie został poddany protokolarnemu zapisowi 
zdarzeń kroniki, lecz planowi problemowemu – zwięzłemu zreferowaniu tego, „co 
zrobił Cezar, by zostać bogiem” (B 9). Bohaterowie u Bocheńskiego nie są rekon-
struowani – nie dąży się do ukazania ich wszechstronnie, do „oddania sprawiedli-
wości” prawdzie historycznej (zagadnienie to zostało stematyzowane w Nazonie 
poecie), ale też nie stanowią oni efektu creatio ex nihilo. Postacie tego drugiego 

14 S. L i c h a ń s k i, O Cezarze i cezarobójcach. „Więź” 1962, nr 10, s. 73.
15 Sformułowanie ujęte w cudzysłów jest kompilacją uwag L i c h a ń s k i e g o  (ibidem).
16 Ibidem.
17 L. S z a r u g a, „Boski Juliusz” i „Nazo poeta”: różnica i tożsamość. W: Współczesna powieść 

polityczna. Sens literatury, sens historii. Warszawa 2001.
18 Klasyfikację traktowania postaci w powieściach historycznych przedstawia A. S t o f f 

w artykule Status postaci we współczesnej prozie historycznej (rekonesans metodologiczny)  
(w: Studia z teorii literatury i poetyki historycznej. Lublin 1997); bohaterów mających pierwowzory 
w rzeczywistości dzieli na rekonstruowanych i kreowanych.
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rodzaju, zwane kreacjami, są, jak dowodzi Andrzej Stoff, płaskie, jednowymiaro-
we, pozbawione wzorca, toteż nie można na ich przykładzie przeprowadzić ana-
lizy psychologicznej i socjologicznej. Te cechy wykluczałyby zaklasyfikowanie 
postaci u Bocheńskiego także jako kreacji, niemniej bliżej im już do tego modelu 
– zwłaszcza jeżeli chodzi o postać Augusta. Główni bohaterowie Boskiego Juliu-
sza (trzeba dodać tu samego Owidiusza) są lekko spłaszczeni, autor przykroił ich 
psychikę, by mogli stać się modelami postaw. Dotyczy to również, choć w mniej-
szym stopniu, samego Cezara. Rekonstrukcja nie ukazałaby postaci tak jedno-
znacznie negatywnej, czego przykładem Oktawian August. To kolejny konstrukt 
pomiędzy kreacjonizmem a rekonstrukcjonizmem; nawiązując do rzeczy, która 
u Bocheńskiego najbardziej absorbuje uwagę Augusta – opętanego seksem 
ascety, powiedziałby psychoanalityk – realny pierwowzór wprawdzie z upodoba-
niem regulował Rzymianom życie rodzinne, ale sam i w starczym wieku pozwa-
lał sobie na uciechy z dziewczętami niewinnymi w sensie dosłownym. Spo-
śród wszystkich bohaterów omawianych utworów to właśnie August został po-
kazany najpełniej, to on ma największe predyspozycje do zyskania sympatii 
czytelnika. Jemu, nie Owidiuszowi, towarzyszy konferansjer w godzinie śmierci 
(czyżby zgon poety wśród „wyjących barbarzyńców” był mniej atrakcyjny me-
dialnie?) Związek między owym okaleczeniem postaci a dominacją porządku 
problemowego nie wymaga tutaj szerszych wyjaśnień. 

Wypada się zgodzić, że postacie kreowane „są weryfikowalne tylko w planie 
ideowych, historiozoficznych założeń utworu” 19, ponieważ funkcjonują w „sztucz-
nym” świecie powieściowym, „powołanym dla rozpatrzenia, zweryfikowania jakiejś 
tezy, dla uzyskania odpowiedzi na istotne historiozoficzne pytania”. W przypadku 
takiego świata nie dba się o stworzenie iluzji czasu epoki. To trochę jak w teatrze 
elżbietańskim, gdzie las bywał wyobrażany przez tabliczkę z informacją „Tu jest 
las”. Jeśli nawet zdarzy się, że ów świat odzwierciedla realia historyczne (nie 
tylko w opisie kultury materialnej), dla planu znaczeniowego dzieła stanowią one 
jedynie arabeski oplątujące plan ideowy. Taką konstrukcję znajdziemy np. w Mszy 
za miasto Arras Andrzeja Szczypiorskiego. W Boskim Juliuszu silniej niż w Na-
zonie poecie uwidacznia się heterogeniczność tworzywa. Brulionowość, subiek-
tywność, fragmentaryzację, niegotowość, niedoszlifowanie zapowiada już podty-
tuł Zapiski antykwariusza. Zaliczywszy Boskiego Juliusza do „tekstowych hybryd”, 
Grochowski podkreślał palimpsestowość, wagę konstrukcji opartej na cytacie 20. 
Z jednej strony mamy więc dokumentaryzm, z drugiej autotematyzm, składanie 
opowieści niejako w obecności czytelnika. Obie te tendencje zapanowały w polskiej 
literaturze po odwilży schyłku lat pięćdziesiątych jako ekspiacja po prymitywnym 
zakłamaniu literatury socrealistycznej. Dążenie do monologizacji (pojawia się 
monolog wypowiedziany) oraz wtopione w narrację znaczne fragmenty eseistycz-
ne wpisują ponadto obie książki w szerszy kontekst literatury europejskiej (dla 
porządku: techniki te wykształciły się w niej w pierwszej połowie XX wieku). 
Reasumując, ze względu na formę Boski Juliusz zbliża się do tego, co później 
otrzymało nazwę sylwy ponowoczesnej. Byłaby to więc wcześniejsza o co najmniej 
kilkanaście lat zapowiedź pojawienia się tego ukształtowania. Jeżeli chodzi o za-

19 Ibidem.
20 Szerzej o tej kwestii zob. G r o c h o w s k i, op. cit.
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wartość ideową (co nie jest określeniem zbyt eleganckim, ale pasuje do stylistyki 
czasów publikacji), zgadzam się z Jolantą Ługowską co do ukazania w tym dziele 
historiozofii Bocheńskiego: „jej istotę stanowi przekonanie o istnieniu stałych 
schematów sytuacyjnych i ogólnych praw rządzących historią”; „Dlatego też Bo-
skiego Juliusza można czytać jako utwór historyczny [...] i jako metaforę historio-
zoficzną” 21. Dla współczesnych tworów literackich nie będących sensu stricto 
klasycznymi powieściami historycznymi (tj. nie ograniczających się do referowa-
nia faktów historycznych; powieści płaszcza i szpady w ogóle nie są brane pod 
rozwagę) ukuto na gruncie anglosaskim określenie „historiograficzna metapowieść”. 
Łączy się ona z takimi kategoriami, jak parodia, parabola, intertekstualność (stąd 
zastąpienie związku autora z tekstem relacją tekst–czytelnik) 22. Linda Hutcheon 
podaje następujące przykłady takiej prozy: Imię róży Umberta Eco, Sto lat samot-
ności Gabriela Garcíi Marqueza czy Kochanica Francuza Johna Fowlesa. Podsta-
wą klasyfikacji jest stosunek dzieła do historii: „Historiograficzna metapowieść 
dąży do umiejscowienia się w dyskursie historycznym bez rezygnacji ze swej 
autonomii jako fikcji” 23. Celowo wybieram określenie „współczesny”, nie wdając 
się w podział nowoczesne/ponowoczesne (modernistyczne/postmodernistyczne). 
Obie książki ukazały się drukiem w latach sześćdziesiątych XX wieku (1961 i 1969). 
Była już mowa o polskiej odwilży, trzeba natomiast dodać, że w tym dziesięciole-
ciu umieszcza się początek zachodniej ponowoczesności (postmodernity) 24. Wpro-
wadzenie przedrostka „po-” wynikło z potrzeby odróżnienia nowych zjawisk 
w literaturze angloamerykańskiej, np. powieści Thomasa Pynchona czy Johna 
Bartha. Polscy pisarze odreagowywali wówczas socrealizm i odzyskiwali zaufanie 
czytelników. Nie oznaczało to utraty zainteresowania formą, ale też na śmielsze 
eksperymenty – jak Miazga Jerzego Andrzejewskiego – przyszedł czas później. 
Dlatego też uważam, iż określenie Boskiego Juliusza jako „hybrydy tekstowej” 
przez Grochowskiego stanowi wystarczającą klasyfikację. Co nie znaczy, że nie 
wolno wskazać na paralele w literaturach obcych.

Czy Nazo poeta jest już powieścią postmodernistyczną czy jeszcze moderni-
styczną? Najwyraźniej nie można uniknąć aktualizacji kategorii nowości/staroci 
(choć przypomina ona XIX-wieczną opozycję: postępowy vs wsteczny). Sądzę, że 
koncepcja dominanty pozwala na odsunięcie w cień kwestii waloryzacji uwarun-
kowanej przez czas powstania utworu, ponieważ koncentruje się na zagadnieniu 
stawianym przez dzieło. Expressis verbis pada w nim bowiem pytanie o winnego 
zbrodni – i już to odwrócenie zużytego schematu z powieści kryminalnej stanowi 

21 J. Ł u g o w s k a, Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego. „Roczniki Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej”. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 49 (1971), s. 184.

22 Zob. L. H u t c h e o n, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii. 
Przeł. J. M a r g a ń s k i. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów.

23 Ibidem, s. 379.
24 Wdawanie się w zawiłości klasyfikacyjne związane z wymienionymi określeniami nie ma 

dla niniejszej pracy kluczowego znaczenia. Jak wiadomo, granice między epokami są płynne – do-
datkowo należy unikać mieszania „ponowoczesności [postmodernity]”, który to termin zawiera 
w sobie aspekt czasowy, z „postmodernizmem [postmodernism]”, będącym raczej nurtem, m.in. 
w muzyce. Trudność polega na tym, że mówiąc np. „Młoda Polska”, określamy zarazem poetykę 
i granice czasowe, a w przypadku interesujących nas zjawisk drugiej połowy XX wieku nie będzie 
to już możliwe. Dochodzi do tego też wyjątkowość sytuacji literatury polskiej; wydaje się, że „po-
nowoczesność” nigdy w niej się nie zadomowiła. 
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element zaproszenia do gry, winno więc wzbudzić czujność czytelnika. Autor 
zapowiada rozrywkę dla „miłośników silnych wzruszeń” (N 10), by zaraz odciąć 
się od pospolitego gatunku „historii kryminalnych, których treścią są zmyślenia” 
(N 11). Jednocześnie zaznacza, że opisywaną sytuację wziął z życia, że opiera się 
na faktach. To kolejne zbliżenie do czytelników: rozróżniają oni mianowicie dwa 
rodzaje faktów – „z życia” i „z głowy”. Tak rozdziela je język potoczny, bynajmniej 
nie tylko w gazetach pojawia się określenie „fakt autentyczny”, a przecież logicz-
nie „fakty nieautentyczne” nie istnieją – nie mogą, gdyż fakt to „to, co się wyda-
rzyło, miało miejsce, zostało zrobione; zdarzenie”, a także „to, co istnieje w rze-
czywistości lub daje się zweryfikować” 25. Fakty są historyczne, a badacz (zwłasz-
cza on) trzyma się ich; to faktom (niezbitym) i prawdzie patrzymy w oczy, skoro 
mówią same za siebie. Sformułowaniem „fakty autentyczne” posługujemy się, 
ulegając przyzwyczajeniom, rytmowi języka czy też bezmyślnie naśladując media, 
choć niektórym wydaje się to zapewne przejawem ścisłości i elokwencji.

Jednym słowem, narrator bawi się z odbiorcą, odwołując się do dobrze zna-
nego obu stronom schematu, co uchodzi za sztandarową cechę prozy postmoder-
nistycznej. Zanim przyporządkujemy Nazona poetę któremuś z nurtów, warto 
przyjrzeć się bardziej wyrazistym elementom uchodzącym za ich wyznaczniki, 
a występującym w tym dziele.

„Nowy program, kłaniam się, może trochę rytmu?” (N 7) – konferansjer za-
czyna od zagajenia rozmowy z publicznością; analogiczne wrażenie odnosimy 
w przypadku Boskiego Juliusza („Czy ktoś z państwa chciałby zostać bogiem?”, 
B 7). Krytyka wskazywała, że ów „nowy program” to, być może, propozycja no-
wego rozumienia powieści – wówczas już pierwsze zdanie utworu wskazywałoby 
na rzeczywisty przedmiot zainteresowań narratora, a historie poety i cezara byłyby 
jedynie pretekstami. Otóż program ów „rodzi się wśród ogólnego pulsowania, pod 
ożywczym tchnieniem zbiorowości, w której tętnią prądy owych licznych pragnień, 
żądz, tęsknot i popędów Miasta” (N 9). To zdanie, które mogłoby się znaleźć 
w manifeście programowym któregoś z awangardowych ugrupowań pierwszej 
połowy ubiegłego wieku. Mamy tu trzy kategorie nowoczesności: wielkie miasto 
z jego zgiełkiem, tłum i puls, porównywany z mechanicznym rytmem: „panie, 
zmęczone rygorami stylu, zbyt już oschłym, nadto jednostajnym i mechanicznym 
rytmem koncertu, seksu, epoki [...]” (N 9). Narrator mówi o „kwitnących latach 
pokoju, gdy wojny toczą się co najwyżej na peryferiach [...], [...] świetnych [...] 
latach odprężenia i postępu [...]” (N 8). Jeśliby odnosić te słowa do rzeczywistego 
czasu historycznego, to pasują one i do Rzymu przełomu er, i do Polski – zarówno 
w epoce zachłyśniętej hasłem „3 ́  M”, odreagowującej stresy Wielkiej Wojny, jak 
i w okresie powstania utworu. Od kilkudziesięciu lat przecież dla mieszkańców 
Polski „wojny toczą się najwyżej na peryferiach”. 

Mimo mianowania czasu 26 przez autora: Rzym starożytny, jest ów czas do-
wolny i przygodny. Przeszłość jest czasem fikcyjnym, istniejącym tylko w umyśle 
tego, kto go rozważa. Aktualizujemy ją w naszym teraz, dodatkowo ograniczeni 
przez język: 

25 Fakt. Hasło w: Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 1996, 
s. 256. 

26 O czasie mianowanym zob. A. S t o f f, Czas mianowany w strukturze utworu epickiego.  
W: Studia z teorii literatury i poetyki historycznej.
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wyrazić ją można jedynie takim stylem i t a k i m i  s ł o w a m i, j a k i e  [...] s ą  n a m  d a n e. 
[...] Stąd ważny wniosek: nie ma praktycznej różnicy między czasem przeszłym a teraźniejszym. 
Historia starożytna toczy się obecnie. [N 9; podkreśl. A. Ł.] 

I dalej: 
W n a s z y c h  s t a r o ż y t n y c h  czasach bardzo się rozpowszechniły te mody literackie, 

ot choćby moda na d y s t y c h  e l e g i j n y  albo na p o t o k  ś w i a d o m o ś c i. [N 99; pod-
kreśl. A. Ł.]

Żartobliwe przypuszczenie, jakoby Nazo czerpał z Jamesa Joyce’a i Alberta 
Camusa, kompromituje nowoczesne (starożytni szanowali tradycję) oszołomienie 
nowością. Wszystko już było. Fabuły się nie liczą, mówi konferansjer: 

Rytm jest bowiem pierwotny, materiał powstaje z rytmu. [...] Amor strzela konwencjonal-
nie, aby się spełnił schemat mitologiczny [...]. [N 58]

To wyznanie powtarza Owidiusz (N 99) i mamy kolejny dowód, że w sprawach 
tyczących się literatury stanowi on porte-parole narratora, jak też najwyższy au-
torytet. Jako model i wzór poety – w kwestiach literackich nie myli się nigdy. 
Ważne są więc „czary nad fabułami” (N 99), które „czerpiemy [...] zewsząd, sto-
sujemy dowolnie” (N 99). Nawet jeśli istniał pierwowzór Korynny, w Pieśniach 
miłosnych odnajdziemy szereg obiegowych wątków mitologicznych. Z drugiej 
strony, narrator broni swoistości materii literackiej, prawa twórcy do doboru ma-
teriału bez względu na zdanie krytyków-besserwisserów, którzy wytkną mu, co 
zaczerpnął i od kogo: 

poeta osobiście doświadcza tego i owego, a nie tylko powtarza cudze relacje, odpisując od 
autorów bardziej życiowo obytych. [...] bez oglądania się na Greków albo Propercjusza. [N 69]

Niekonsekwencja tych stwierdzeń znika, kiedy przypomni się słowa: 
A jednak nadchodzi wreszcie taki moment, gdy fantazja musi pożywić się rzeczywistością. 

Jeśli nie, to koniec pieśni, powiedziałbym ja – konferansjer. [...] pomysł przyjść może tylko 
z rzeczy samej, z  r z e c z y! [N 69] 

Jakkolwiek funkcjonujemy w uniwersum tekstów, u źródła utworu literackie-
go znajduje się fakt, rozumiany nie tylko jako zdarzenie w czasie, o którym się 
opowiada, ale i jako wytwór kultury (np. inne dzieło literackie). Ługowska zano-
towała, że jest to zgodne z praktyką pisarską Bocheńskiego. Poezja Owidiusza 
posłużyła autorowi Nazona poety do skonstruowania modelu literatury, jak chce 
badaczka, „najwyższego lotu, w której zawarta została suma wiedzy o człowieku 
i historii” 27. Stąd odrzucenie kategorii nowości/eksperymentu, użyteczności (za-
równo w sensie dydaktyki, jak i zabawy) oraz powiązanie z prawdą rozumianą 
jako uchwycenie istoty rzeczy.

Jak jednak oddać rzeczywistość, skoro stałość ontologiczna świata została 
w Nazonie poecie zachwiana? Z biegiem lektury Owidiusz zaczyna migotać jak 
Korynna. A przecież to on jest filarem, od niego zawiązuje się intryga: mamy win-
nego, brakuje przestępstwa. Powieść kryminalną cechuje łatwa do przewidzenia 
budowa, co sprawia czytelnikowi przyjemność, ponieważ w toku lektury może on 

27 Ł u g o w s k a, op. cit., s. 196.
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uporządkować świat. Nawet jeśli się przy tym pomyli, na końcu pozna rozwiązanie 
zagadki i wszystko znów będzie tak, jak być powinno. Dodatkowy kod uruchamia-
ny jest przez mit poety: wygnanie go z ojczyzny, prześladowanie przez władzę – 
w tym kontekście ikoną romantyzmu była np. postać Torquata Tassa, ostatecznie 
zmuszonego do autoocenzurowania Jerozolimy wyzwolonej 28. Gra powieściowym 
schematem, ironiczność, hipotetyczność, względność pewnych elementów świata 
przedstawionego to właściwości łączone z przedrostkiem „post-”.

Podobnie jak przy Boskim Juliuszu, tak i wypadku Nazona poety nie można 
wskazać palcem i powiedzieć: „To jest książka (post)modernistyczna. Nowatorska 
(albo: epigońska) na wskroś. Zasługuje (lub: nie zasługuje) na państwa uwagę”. 
Pomijając walory estetyczne, stanowi Nazo poeta ciekawy przykład stadium po-
średniego, przejście pomiędzy dominantą epistemologiczną a ontologiczną. Obie 
pozostają w nim w dynamicznej równowadze.

Problem relacji nadawcy i odbiorcy był kwestią bodaj najchętniej poruszaną 
przez omawiających obie powieści. Narratorzy, czy też narrator – jako że konfe-
ransjer przyznaje się do zarzucenia zawodu antykwariusza – komentuje, referuje 
i wyjaśnia poczynania postaci, tło społeczne, a nawet przemiany znaczeń wyrazów. 
Weźmy Owidiuszową audiencję u Messali. Każdy Rzymianin słysząc „Cerera”, 
mimowolnie myśli o wegetacji roślin uprawnych, pierwotnym sensie tego słowa 29. 
Już na pierwszej stronicy Nazona poety konferansjer zobowiązuje się wykazać, że 
styl (czasu) jest jak prawo przyrody – został nam dany; nie tylko go nie tworzymy, 
ale nawet nie wybieramy. W Boskim Juliuszu styl odzwierciedlał człowieka, lecz 
i główny przedmiot rozważań był inny. Dlatego właśnie nie można ujmować owych 
powieści tylko jako dyptyku – bądź co bądź, dzieli je 8 lat. Nie znaczy to, że wcześ- 
niejsza książka nie zawiera refleksji nad słowami, jednak dopiero w opowieści 
o poecie ujawnia się, jak bardzo jesteśmy zapośredniczeni w języku. Stwierdzenie, 
że to on mówi nami, a nie my nim, wydaje się dziś truizmem, ale też przez kolejne 
badania naukowe wciąż potwierdzanym. Wiemy, jak ważną funkcją rytuałów jest 
podtrzymywanie określonych wyobrażeń w świadomości społecznej. Wiadomo 
też, że człowiek mimowolnie układa swoje przeżycia w narrację, stanowi ona 
najwłaściwszy mu sposób rozumienia świata 30. Na modnych teraz kursach trenin-
gu pamięci instruktorzy doradzają wymyślanie mnemotechnicznych historyjek. 
Symptomatyczne, że zmierzch powieści w naszych czasach nie dotknął literatury 
popularnej. Zaliczki w wysokości miliona dolarów dla debiutanta w tym gatunku 
– podobno ta plotka o Impresjoniście Hariego Kunzru jest prawdziwa – szokowa-
ły kilka lat temu; jeszcze barwniejsze legendy krążą o powstawaniu autobiografii 
sław – nawet 22-letnich podśpiewujących piękności z południa. Już mniej więcej 
od okresu międzywojennego rejestruje się zjawisko sztuki masowej (w przypadku 
literatury popularnej czy brukowej – a nie mam na myśli pornografii – granicę tę 

28 Tasso stał się symbolem poety uciskanego – dlatego wymieniam jego, a nie któregoś z polskich 
poetów romantycznych. Poza tym zarzucano jego eposowi nieobyczajność, tj. propagowanie grzesz-
nej miłości, czego chyba nikt nie ośmieliłby się insynuować naszym wieszczom.

29 Kwestię tę – w taki sam sposób, lecz obszerniej – omawia B o c h e ń s k i  w Rzeczach starych 
i nowych.

30 Zob. tytuł znanej książki psychologicznej: Narracja jako sposób rozumienia świata. Red. 
J. Trzebiński. Gdańsk 2002.
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należy przesunąć jeszcze wcześniej), przeciwstawianej wysublimowanej sztuce 
elit intelektualnych. Na potrzeby klasyfikacji mówiło się kiedyś o środowisku low 
class, middle class czy high brow; obecnie owe określenia ustępują targetowi, 
czyli grupie docelowej (co jest, przyznajmy, w guście książkowego Juliusza Ce-
zara). U Bocheńskiego nawet narrator-bibliofil zmienia profesję. Kryminał – już 
samo to słowo trąci pospolitością – nigdy nie awansował w Polsce na wyższą 
półkę, jak to ma miejsce chociażby w świecie anglosaskim, choć według rozpro-
pagowanego przez media przekonania, najprawdopodobniej zmieni się to wraz 
z ugruntowaniem się w naszym kraju licznej klasy średniej. Polska biblioteczka 
ma bowiem tylko dwie półki, każdą dla innego czytelnika. W dodatku tę bliżej 
podłogi zasłania się czymkolwiek bądź, żeby, broń Boże, goście nie zobaczyli. 

Repartycję zadań sztuki odnajdziemy w utworze Nazo poeta w podziale na 
sztukę, której jedyną racją bytu jest piękno stowarzyszone z prawdą, i rzemiosło 
– tego „potworka zrodzonego przez miejską [czytaj: masową – A. Ł.] cywilizację” 
(N 131). Opowieść konferansjera wchłonęła cechy literatury popularnej, schlebia-
jące niewyrafinowanym gustom – sensacyjną fabułę opartą na seksie i zbrodni, 
tajemniczych wrogów, gwiazdorską popularność, piękne kobiety. Mimo to narrator 
nie ma wątpliwości, że jego działania zasługują na miano sztuki. Kryterium, poza 
walorami artystycznymi, które bywają sprowadzone do kwestii smaku, stanowi 
i n t e n c j o n a l n o ś ć  dzieła literackiego 31. Mówiąc patetycznie, sztuka nie służy 
ani władcom, ani rynkowi. Niezbyt to oryginalne, ale ustaliliśmy już, iż nie o efekt 
nowatorstwa autorowi chodziło.

W obu powieściach narrator podkreśla, że jego rola jest w swoim rodzaju 
służebna wobec publiczności, że on istnieje i opowiada dla niej. Jego objaśnienia 
i komentarze zaś mają na celu wygodę czytelnika – jak sam stwierdza, to żadna 
przyjemność wdychać tyle kurzu. 

Na marginesie: antykwariusz na wstępie wyjawia, iż najważniejsze jest dlań 
zadowolenie odbiorcy. W końcu musi sprzedać szpargały ze swego kramiku. XX-
-wieczny czytelnik widział już wszystko i antykwariusz nie dziwi się jego zblazo-
waniu, za to stara się uatrakcyjnić rzeczy dawno minione: „Przedstawi państwu 
jedynie najciekawsze, oczyszczone z kurzu okazy. Może kto kupi?” (B 8). Motyw 
szarzyzny/kurzu w Boskim Juliuszu wydaje się korespondować z motywem iluzji/
migotania w Nazonie poecie. Jedno i drugie utrudnia widzenie: 

Minęły przecież dwa tysiące lat od śmierci Cezara. Tak długi czas tworzy ścianę, przez 
którą trudno przebrnąć. Ponadto warstwy czasu nakładają się na siebie w dziwnie jednostajny 
sposób. [...] Wszystko jest szare. [B 7] 

W Nazonie poecie niepewność co do czasu przedstawionego, tak jak bytu-
-niebytu Korynny, wynika ze zwielokrotniającego migotania. 

Poparte są owe zapewnienia narratora z Nazona poety dodatkowo doświad-
czeniem z autopsji, co zawsze pomaga uzyskać zaufanie odbiorcy wypowiedzi. 
Antykwariusz wspomina swoje pierwsze spotkanie z postacią Cezara poprzez 
szkolną czytankę Gallia est omnis divisa in partes tres..., bo taki los ostatecznie 
spotkał pamiętniki prokonsula. (Nawiasem mówiąc, wyznanie narratora, że zetknął 

31 Na intencjonalny model twórczości występujący w pisarstwie J. Bocheńskiego wskazała 
Ł u g o w s k a  (op. cit., s. 177–206).
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się z nimi dopiero jako 14-letni gimnazjalista, dały asumpt co poniektórym do 
utożsamiania go z Jackiem Bocheńskim. Jeśliby zgodzić się z taką interpretacją, 
to... cóż – „dzieci szewca bez butów chodzą”. Sam autor nie szkaluje jednak pa-
mięci swego ojca, przyznając otwarcie, że łacina to jego drugi język.) Mimo tego 
krygowania się przemawia niekiedy antykwariusz do czytelników jak niegdysiej-
szy belfer do uczniów: „Państwo znają... pamiętają... wiedzą doskonale...” Nie 
pozwala odbiorcy zapomnieć, kto jest właściwym twórcą opowieści. To także jeden 
ze sposobów, jakimi kreuje iluzję rozmowy. Konstatacja Bogdana Owczarka, że 
konwersacyjność narracji Boskiego Juliusza pełni funkcję fatyczną 32, jest praw-
dziwa także dla Nazona poety. Obie książki zakładają bowiem obecność aktywne-
go odbiorcy – niemal bez przerwy przywoływaną (może lepiej: unaocznianą), np. 
„Przepraszam, zdaje się, że ktoś chciał zadać pytanie” (N 8). Narrator przymila się 
(znów ironia), dążąc za wszelką cenę do utrzymania zainteresowania XX-wiecz-
nego, zblazowanego odbiorcy. Jak opiekun-przewodnik prowadzi czytelnika za 
rękę po labiryncie tekstów, jednym z nich jest również historia.

To oczywiście uproszczenie, ale Boski Juliusz mocniej wiąże się z kulturą 
pisma (już w podtytule pojawia się słowo „zapiski”), Nazo poeta zaś z kulturą 
obrazu. Abstrahuję przy tym od źródeł historycznych, które Bocheński wykorzystał 
w konstrukcji obu książek; jak wiadomo, dzieła tytułowego bohatera przenikają 
jeszcze bardziej Nazona poetę niż Boskiego Juliusza. Antykwariusz studiuje księ-
gi i zaprasza czytelników do lektury, siedzi zaś w magazynie-rupieciarni, muzeum, 
bibliotece, do której konferansjer nie zapuszcza się dalej niż pod portyk; ten nie 
namawia do czytania, tylko występuje na scenie, w blasku jupiterów i w towarzy-
stwie girls.

Zapytałam na początku, czy Boski Juliusz i Nazo poeta to dwa kolejne odcin-
ki tej samej powieści, dziwnym trafem napisane w dużym odstępie czasu. Jako 
rzecz o naturze władzy utwory te stanowią traktat w dwóch księgach. Niemniej już 
na tej płaszczyźnie zaczyna się rysować pękniecie. Boski Juliusz to tyleż wnikliwa, 
co zjadliwa satyra na dążenie do rządzenia innymi 33. Oto czym są wasi bohaterowie, 
zdaje się mówić antykwariusz. Władza powieściowego Augusta staje się swoją 
karykaturą. Jak można wnosić z faktów historycznych, to nieunikniona kolej rze-
czy. Ten moment wybiera autor, by przejść do problematyki statusu literatury i jej 
twórcy. Czy rzeczywiście początek Nazona poety: „Nowy program, kłaniam się, 
może trochę rytmu?” – to propozycja nowego rozumienia powieści jako gatunku? 
Wygląda raczej na sugestię zmiany tematu, ściślej: hierarchii ważności poszcze-
gólnych wątków w jego obrębie. Przywołałam konteksty anglosaskie, aby wytwo-
rzyć sytuację laboratoryjną oraz ponieważ polskim kłopotom z przedmiotem to-
warzyszy problem z narzędziami. Ma rację Bolecki, kiedy pisze, że wojna prze-
rwała „projekt modernizmu” w Polsce i naznaczyła polską literaturę 34. Jednak 
pamiętając o reszcie Europy, najwyraźniej wyklucza on z niej Anglię. Rzecz w tym, 
że doświadczenia wojenne np. Polski i Francji nie są porównywalne, inna też jest 

32 O w c z a r e k, op. cit., s. 77–82.
33 Słowa „satyra” nie używam tu, oczywiście, w sensie gatunku literackiego. 
34 W. B o l e c k i: Wstęp; Polowanie na postmodernistów (w Polsce); Postmodernizowanie 

modernizmu. W: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice.
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ich recepcja. Przykład: w Polsce potrzeba sławy wielkiego twórcy i nagrody Osca-
ra, by przyznać hitlerowskiemu oficerowi prawo do ludzkich odruchów. Tymcza-
sem hollywoodzkie filmy już dawno przyczyniły się do powstania i rozpowszech-
nienia w społeczeństwach Zachodu mitu niemieckiego żołnierza jako dżentelmena 
(podobno główną tego przyczyną był, jakże twarzowy, mundur). Mało znany jest 
fakt, że co niektórzy ci dżentelmeńscy wojskowi zdobywali pierwsze szlify szko-
ląc się podczas konfliktu japońsko-chińskiego. Podziwiali techniczne umiejętności 
zwycięzców i powrócili w tym zachwycie do Europy. 

Powtórzę: nie jest moim celem wykazanie, że oto mamy kolejnego postmo-
dernistę znad Wisły, w mrokach socjalizmu w dodatku. Nie namawiam również 
do zapominania o kontekście społeczno-kulturowym powstania analizowanych tu 
utworów. Twierdzę zaś, że niesłuszne jest sprowadzanie tej prozy do obrazka 
z dziejów Rzymu, pomijanie np. ich wyraźnego autotematyzmu. Na nieprzypad-
kowość u Bocheńskiego koncepcji pisarza i literatury – kluczowej kwestii jego 
twórczości – wskazała Ługowska. Według jej osądu spełnieniem modelu literatu-
ry proponowanego w Nazonie poecie jest Tabu, wzmiankowane przy okazji listów 
heroin Owidiusza 35. Toteż proponuję spojrzenie na te powieści jako na świadectwo 
świadomości zmian kulturowych 36, jak również próbę obrony tradycji europejskich 
i prawa sztuki do samostanowienia, wbrew wszelkim -izmom i -acjom. 

A b s t r a c t
ANNA ŁADAN 
(Warsaw)

HISTORY, NARRATION, CREATION –  
JACEK BOCHEŃSKI’S “DIVINE JULIUS” AND “NASO THE POET”

The present paper aims at showing the uniqueness two novels by Jacek Bocheński: The Divine 
Julius and Naso the Poet against a background of post-war Polish literature. It dissociates from 
contributory and anecdotal readings of the analysed novels, as well as from setting them in a context 
of Polish socialism. The author of the paper proposes reading in the background of ideas and concep-
tions developed on the ground of European and American (post)modernism. Additionally it points at 
autothematic character of and Naso the Poet, and at the proposal of literature contained in the novel. 

35 Ł u g o w s k a, op. cit., s. 190.
36 Cenne wydają się w tym kontekście uwagi A. Z y b e r t o w i c z a  (Przemoc i poznanie. 

Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń 1995) dotyczące wymiany dwóch modeli poznania: 
obiektywnego i konstruktywistycznego.
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Cygańskie preludium z przełomu wieków

jakiś sekretny, z niczym nieporównywalny urok [jest w cy-
gańskiej pieśni], dziki, czarowny wdzięk – wszędzie odczuwal-
ny tak samo: czy słuchasz jej w Hiszpanii, Serbii, rumunii, na 
Czarnej rzeczce w Petersburgu, czy na gruzinach w Moskwie 1.

dwie gitary za ścianą
zagadały, zabrzękły,
a ta druga, że Wawel,
a ta pierwsza, że kreml,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

eech, rozlały gitary
dźwięku pełne po brzegi
i głos śpiewał, że brzoza,
a baryton, że klon,
że... adam... że aleksander,
że... Farys... że Oniegin –
tajemnica ta sama
i tęsknota, i ton. [Dwie gitary, g-2 85] 2

„Cyganskaja tiema” jest w historii literatury rosyjskiej (zwłaszcza w. XIX 

1 a. I. k u p r i n, Faraonowo plemja. W: Sobranije soczinienij w diewiati tomach. t. 9. Moskwa 
1964, s. 334. 

2 Skrótem g-2 odsyłam do: k. I. g a ł c z y ń s k i, Dzieła w pięciu tomach. red. k. gałczyń-
ska, B. kowalska. t. 2: Poezje. Warszawa 1979. g-1 natomiast oznaczam t. 1 Poezji pochodzący 
z tej samej edycji. Pierwsza liczba, po łączniku, wskazuje numer tomu, następne stronice. Ponadto 
stosuję w artykule skrót t = j. t u w i m, Wiersze wybrane. oprac. M. g ł o w i ń s k i. Wyd. 4, 
rozszerz. BN I 184. Liczby po skrótach oznaczają stronice. 

* kilka tez rozwiniętych w tym studium przedstawionych zostało w moim referacie wygłoszo-
nym na ostatnim kongresie Polonistyki zagranicznej w krakowie w 2009 roku.
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i początku XX) jednym z zagadnień najbardziej podstawowych 3, czymś tak dla 
niej charakterystycznym, że choćby na tej podstawie można odróżnić ją od litera-
tur zachodnioeuropejskich. Niezwykle popularny w kraju Puszkina śpiew cygański 
pozostawił wyraźne ślady swego oddziaływania zarówno na literaturze, teatrze, 
jak i na samej muzyce rosyjskiej, stał się integralną częścią kultury rosji. Wybitni 
cyganolodzy, tacy jak david M. Crowe, badacz historii romów rosyjskich i wschod-
nioeuropejskich, podkreślali owo wyjątkowe miejsce, jakie cygańscy muzycy 
zajęli w wyobraźni rosjan 4. W żadnej innej literaturze europejskiej nie było takiej 
liczby świadectw głębokiej fascynacji cygańską muzyką, cygańskim śpiewem. Bo 
choć o romach pisano wiele i w literaturach angielskiej, niemieckiej, francuskiej 
czy węgierskiej (w hiszpańskiej wcale nie tyle, ile można byłoby się spodziewać), 
to jednak często w atmosferze nasyconej poczuciem obcości, inności tej grupy et-
nicznej, jej niepokojącej egzotyki 5; nie było mowy o takiej swoistej symbiozie, jaka 
zaistniała między rosyjskimi Cyganami a kulturą rosyjską. to dlatego ośmielam się 
pisać o prawdziwym uwiedzeniu, o zaskakującej bliskości między duszami cygań-
ską a rosyjską, o romansie cygańskim jako symbolu („noumenie”) rosyjskości. 

Wśród literatur zainteresowanych kulturą „wygnańców z egiptu” literatura 
polska, obok hiszpańskiej, fińskiej, szwedzkiej, rumuńskiej, jest jedną z tych, 
które pozostają daleko w tyle, jeśli chodzi o literacką statystykę wprowadzania 
motywów cygańskich. Historia literatury polskiej końca w. XVIII i w. XIX jest 
w stanie poszczycić się zaledwie kilkunastoma tytułami, podczas gdy np. poezja 
angielska ma ponad 60 liryków o tematyce cygańskiej. aby więc dowiedzieć się 
czegoś o polskich romach, przeczytać możemy jedynie kilka obraźliwych frag-
mentów z utworu Worek Judaszow Sebastiana klonowica, relacjonujących, jak to 
stara Cyganka uczyła młodą:

jak mołojca omamić [...];
jako owcom i mleko odjąć cudzym krowom;

jako wróżyć na ręku [...];
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

jak sąsiedzkie przewabić żyto na swe pole;
I jako niecić ogień pod słomianym dachem;

jako mieszek wyszypłać, jako szalić Lachem 6.

Nieznaczne korekty do wizerunku wnoszą sielanka Franciszka dionizego 
kniaźnina, wiersze tomasza zana, Władysława Sabowskiego, romana zmorskie-
go, teofila Lenartowicza, opowiadania Władysława Łosia, kazimierza glińskiego. 
a nieoceniona pod tym względem pozostaje, oczywiście, Chata za wsią józefa 

3 Szczegółowo piszę o tym w studium poświęconym historii cygańskiego śpiewu w rosji 
i wątkom cygańskim w literaturze rosyjskiej (ukaże się ono niebawem).

4 d. M. C r o w e, A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. London 1995, s. 151.
5 zob. g. F. B l a c k, A Gypsy Bibliography. edinburgh 1914. – The Wind of the Heath.  

A Gypsy Anthology. Chosen by j. S a m s o n. London 1930. – k. t r u m p e n e r, The Time 
of the Gypsies: A „People without History” in the Narratives of the West. W zb.: Identities. ed.  
k. a. a p p i a h, H. L. g a t e s. Chicago 1995. 

6 S. F. k l o n o w i c, Worek Judaszow. oprac. k. B u d z y k, a. o b r ę b s k a - j a b ł o ń s k a. 
komentarz prawniczy oprac. z. z d r ó j k o w s k i. Wrocław 1960, s. 94. BPP, B 10. Fragment ten 
jest częścią znamiennie zatytułowanego rozdziału Opisanie i rozdzielenie złodziejstwa, jako wiele 
rodzajów złodziei.
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Ignacego kraszewskiego oraz dramat józefa korzeniowskiego 7. Skromną całość 
dopełniają młodopolskie teksty w rodzaju wierszy jana kasprowicza czy kazimie-
rza Przerwy-tetmajera. (Nie liczę postaci Cyganów marginalnych, epizodycznych 
czy funkcjonujących jako figury mowy w polskiej prozie – w Malwinie Marii 
z Czartoryskich Wirtemberskiej, w powieściach elizy orzeszkowej, Bolesława 
Prusa, Henryka Sienkiewicza, Władysława reymonta, Stefana Żeromskiego, Ma-
rii dąbrowskiej, Marii kuncewiczowej 8.) jest więc tego stosunkowo niewiele. Ów 
brak zainteresowania można byłoby tłumaczyć poprzez wydobycie z zapomnienia 
choćby wypowiedzi Mickiewicza, który, próbując wyjaśnić w wykładzie XX (ba-
danie VIII) w Collège de France tajemnicę obcości duszy cygańskiej nie tylko 
wobec plemienia słowiańskiego, ale i „wszystkich [innych] szczepów znanych 
w europie [...]”, wskazał kilka jej cech charakterystycznych: bardzo „niesłowiań-
ski” brak zmysłu religijnego, nienawiść do osiadłego trybu życia, a nawet gorzej 
– do „wszystkiego, co podobne do domu”, oraz karygodną radosną beztroskę, 
nieprzywiązywanie wagi do życia 9.

a może – o czym nikt nigdy nie wspomniał – cygańskie kojarzyło się, w dobie 
romantyzmu, a jeszcze bardziej na przełomie wieków XIX i XX, zbyt mocno 
z rosyjskim? Może podświadomie łączono kulturę cygańską ze zjawiskami pocho-
dzenia rosyjskiego, nie tyle widziano w niej coś obcego, ile brano ją za jeden 
z przejawów kultury rosyjskiej jako kultury azjatyckiej, dzikiej, antynomicznej 
wobec cywilizowanego zachodu. Bo czy nie o tym mogą świadczyć choćby słowa 
józefa jankowskiego z przedmowy do polskiego tłumaczenia Żywego trupa, naj-
bardziej cygańskiego utworu Lwa tołstoja? „apostoł duszy rosyjskiej” oskarżony 
tam został w ostrych słowach o propagowanie takiego stylu życia, jaki właściwy 
jest życiu cygańskiemu, tzn. związanemu z kultem i ukochaniem afektu oraz od-
rzuceniem „karności i obowiązku”, jednym słowem – związanemu z „życiem 
wolnego [tj. nie stłumionego – a. S.] instynktu”. to, czym zachwycał się rosyjski 
twórca, z wielkim znawstwem i większym jeszcze upodobaniem opisujący życie 

7 zob. j. F i c o w s k i, Cygan. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. red. j. Bachórz, 
a. kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994. – B l a c k, op. cit.

8 Chodzi mi, oczywiście, o świadectwa literackie, bo prac etnograficznych w w. XIX i na 
początku w. XX było w Polsce wcale niemało. Wśród nich najważniejsze to: cyganologiczne rozpra-
wy I. d a n i ł o w i c z a  (1824), t. N a r b u t t a  (1830), t. C z a c k i e g o  (1835), j. g l u z i ń-
s k i e g o  (z lat sześćdziesiątych). zob. j. F i c o w s k i, Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. 
i rozszerz. kraków–Wrocław 1986. trzeba równocześnie zaznaczyć, że sporo też mamy XIX-wiecz-
nych rycin, rysunków i obrazów olejnych przedstawiających sceny z życia cygańskiego. Spośród 
tych najbardziej znanych wymienić by należało: obrazy M. g i e r y m s k i e g o  (Obóz Cyganów 
á1868ñ; Scena z życia Cyganów á1868ñ), a. k o t s i s a  (Cyganie á1860–1870ñ), z. S i d o r o- 
w i c z a  (Szatry cygańskie á1876ñ), W. g e r s o n a  (Obozowisko cygańskie na Saskiej Kępie pod 
Warszawą á1868ñ, Cygan á1866ñ, Król cygański, Jan Marcinkiewicz, składa wizytę księciu Radzi-
wiłłowi „Panie Kochanku” w Nieświeżu á1867ñ), j. B r a n d t a  (Cyganie á1866–1867ñ) czy ryci-
ny F. k o s t r z e w s k i e g o  (Pogrzeb cygański á1868ñ, Cygany á1868ñ), a. P i o t r o w s k i e g o 
(Obóz Cyganów á1873ñ; Wesele cygańskie á1873ñ), W. B r o c h o c k i e g o  (Obóz Cygański á1873ñ), 
a. k ę d z i e r s k i e g o  (Tabor cygański á1882ñ), H. P i l l a t i e g o  (Koczowisko Cyganów á1861ñ, 
Cyganka á1863ñ, Obóz Cyganów á1873ñ, Cyganie á1886ñ), M. P o c i e c h y  (Cyganie á1880ñ, 
Obozowisko Cyganów á1878ñ), a. k o z a k i e w i c z a  (Cygani á1887ñ). zob. j. F i c o w s k i, 
Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Warszawa 1989. 

9 a. M i c k i e w i c z, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. W: Dzieła. t. 11. red.  
j. krzyżanowski [i in.]. Warszawa 1955, s. 320–321 (przeł. L. P ł o s z e w s k i).
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cygańskie, w przedmowie jankowskiego nazwane zostało hodowaniem i nałogo-
wym trwaniem w namiętnościach nie okiełznanych rozumem i moralnością; tu zaś 
tkwią korzenie – jak dowodził – namiętności, bezwzględności i fanatyzmu ducha 
rosyjskiego, korzenie tak typowej dla literatury rosyjskiej rozpaczy 10. 

Mimo niechęci, jaką okazywano owej przyniesionej do Polski z rosji „zarazie 
cygańszczyzny”, idea życia cygańskiego, życia w wolności, w śpiewie, cieszyła 
się na przełomie XIX i XX w. szczególnym zainteresowaniem. Świadczy o tym 
znamiennie niewątpliwy sukces, jaki odnosiły wówczas rosyjskie cygańskie ro-
manse, będące chyba najbardziej charakterystycznym wyrazem ducha cygańskie-
go. Nie wiemy wprawdzie o tym zbyt wiele, było to zjawisko najczęściej wstydli-
wie przemilczane (choć mówiono wiele o zruszczeniu duszy polskiej 11). W ów-
czesnej prasie czy w późniejszych zapiskach, dziennikach, wspomnieniach prawie 
nie ma śladów potwierdzających fakt słuchania tego rodzaju muzyki, choć dowo-
dy istnieją. Badania muzycznych poloników przed r. 1918 pokazują, że nagrania 
cygańskich romansów cieszyły się na terenach byłej rzeczypospolitej niezwykłą 
popularnością, wszyscy niemal artyści operowi i operetkowi tamtego okresu mie-
li w swoim repertuarze przynajmniej kilka takich cygańskich popisowych nume-
rów 12. Np. Sergiusz Metaxian (Metaksjan), polski baryton, z pochodzenia ormia-
nin, artysta opery Warszawskiej, także jej dyrektor, kierownik teatru Bagatela, 
nagrał na początku w. XX wiele, cieszących się ogromnym powodzeniem, roman-
sów cygańskich. Wśród nich znalazły się m.in. słynne Zabyty nieżnyja łobzanija 
do słów anatolija Lenina; skomponowana przez jakowa Fiodorowicza Prigożego 13 
do wiersza jakowa Piotrowicza Połonskiego – Piesnia Cyganki (Moj kostior w tu-
manie swietit...); romanse, takie jak Ech, rasposzoł... (Czernyja oczi, biełaja grud’...); 
Ugołok (Dyszała nocz wostrogom sładostrastija); Tigrionok; Uspokoj mienia... 
(znane też po polsku pt. Wróć mi spokój, wróć...); Mnie wsio rowno! Dni suliat lisz 

10 j. j a n k o w s k i, przedmowa w: L. to ł s t o j, Żywy trup. Dramat w 6 aktach (12 odsłonach). 
Warszawa 1912, s. II.

11 zob. a. B r ü c k n e r, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzy-
sta. Szkic literacki. Lwów–Warszawa 1906. – W. j a b ł o n o w s k i, Dookoła Sfinksa. (Studia o ży-
ciu i twórczości narodu rosyjskiego). Warszawa–Lwów 1910. – M. z d z i e c h o w s k i, Wpływy 
rosyjskie na duszę polską. kraków 1922. zob. też obszerniej na ten temat w moim artykule: Czarny 
romans czy lęk przed imperialistycznym ukąszeniem? Młoda Polska wobec literatury rosyjskiej. 
„Slavia orientalis” 2006, nr 4. 

12 Stąd w rzeczywistości mylne przekonanie żywione przez wielu badaczy, że odbiorcy polscy 
z pobudek patriotycznych ignorowali nagrania muzyki rosyjskiej. k. j a n c z e w s k a - S o ł o m k o 
(Dyskopedia poloników do roku 1918. t. 1. Warszawa 2002, s. LVI; podkreśl. a. S.) we wstępie do 
katalogu muzycznych poloników pisze np.: „Polskie pieśni narodowe, patriotyczne, religijne i ludo-
we nie miały szans zaistnieć na estradzie, cieszyły się więc powodzeniem jako nagrania – też w licz-
nych opracowaniach instrumentalnych. [...]. rozpatrując wpływ fonografii na życie społeczne, nie 
należy zapominać, że na decyzje repertuarowe i dobór wykonawców poszczególnych firm działają-
cych na terenach polskich do 1918 r. duży wpływ miało zapotrzebowanie rynku rosyjskiego, dla 
którego przeznaczona była znaczna część produkcji. P r a w d o p o d o b n i e  s p o ł e c z e ń s t w o 
p o l s k i e  n i e  i n t e r e s o w a ł o  s i ę  t y m i  n a g r a n i a m i, p o m i m o  ż e  b y ł y  o n e 
d o s t ę p n e  n a  l o k a l n y m  r y n k u. Produkcja na rynek rosyjski zgodnie z jego zapotrzebowa-
niem odbywała się, oczywiście, kosztem innych nagrań, które miałyby szanse upowszechnienia wśród 
odbiorców polskich”. 

13 jakow Fiodorowicz P r i g o ż i j  (1840–1920) był autorem muzyki do takich romansowych 
perełek, jak Para gniedych; Nie gowori, czto młodost’ sgubiła (do słów Niekrasowa); Ja pomniu 
wieczer czy Ja obożaju.
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pieczali...; Nie tai rydanija...; Nie zamołczu...; Wczera ja widieł was wo snie... 14 
Cygańskie romanse (po rosyjsku, ale i po polsku) śpiewali również józefa Bielska, 
Lucyna Messal, Władysław ochrymowicz, józef redo, jakub kelter, Wacław 
Brzeziński, zwany polskim Battistinim. W warszawskiej wytwórni płytowej „Sy-
rena record” między 1909 a 1914 r. rosyjskie cygańskie romanse nagrywali poza 
tym także sami rosjanie: daria dałmatowa, a. W. Pietrowa, W. d. zorina, Micha-
ił Iwanowicz Wawicz, e. a. Iwanowa, abram Łazarewicz Brajnin, F. I. Sawicki,  
a. rudin; również artyści estradowi: a. N. Byczkowa, a. e. Sokolska, Maria Pie-
trowna komarowa, Wiktor Iwanowicz Sadownikow, N. g. tarasowa, e. P. grado-
wa, Maria aleksandrowna Lidarska, Maria aleksandrowna karinska, Nina Wikto-
rowna dulkiewicz i inni 15. Wśród romansów rekordy popularności biły przede 
wszystkim Chryzantemy, które przed r. 1918 znane były na terenach byłej rzeczy-
pospolitej w wykonaniu m.in. takich sław, jak: aleksandr Michajłowicz dawydow, 
Maria aleksandrowna emska, Maria aleksandrowna karinska, Loda rogińska, 
Michaił dawydowicz ksiendzowski, józef kallini, N. g. Siewierski (Leleko),  
S. P. Sadownikow, wspomniani już Metaxian, ochrymowicz, redo, Brzeziński, 
kelter czy parodiujący je Marian domosławski (Chryzantemy dostępne też były 
w opracowaniu na bałałajkę, na kwartet smyczkowy, a nawet na piłę – w nagraniu 
a. Sinkowa).

Wygląda więc raczej na to, że większość polskich rodzin zachwycała się jed-
nak pieśniami rosyjskich Carmen czy Marijul na co dzień, tak jak owa Panna 
Walunia z Uśmiechu dzieciństwa (część pt. Goście á1923ñ) Marii dąbrowskiej, 
zapamiętana właśnie jako ta, która „nucąc romans cygański”, brnęła „w duszne 
głębie ogrodu [...]” z szalejącymi za jej uśmiechem zalotnikami 16. trudno przecież 
uwierzyć zapewnieniom, że romanse cygańskie cieszyły się powodzeniem tylko 
u stacjonujących w Warszawie „panów aficerów”, ale – jak już podkreślałam – 
przyznać się nie śmiano, że jednak nie tylko. Powtarzano więc najczęściej za 
prasą niemiecką uwagi o „wódce, dziegciu, juchtowych butach i nahajce” 17 – pry-
mitywizmie, surowości i brutalności muzyki rosyjskiej, oddzielonej nieprzebytym 
dystansem od kulturalnej europy, a cygańskie romanse łączono jedynie z oficer-
skimi „popojkami”. kiedy np. w r. 1911 zawitała do nas na tournée primadonna 

14 j a n c z e w s k a - S o ł o m k o, op. cit. 
15 zob. t. L e r s k i, Syrena Record. Pierwsza polska wytwórnia fonograficzna: 1904–1939. 

Przedmowa j. k a n s k i. Warszawa 2006.
16 M. d ą b r o w s k a, Uśmiech dzieciństwa. Wstęp e. k o r z e n i e w s k a. Warszawa 1979, 

s. 104.
17 Skojarzenie na temat „juchtowych butów i nahajki” wzięte zostało z prasy niemieckiej; aż 

do końca lat trzydziestych nawiązywali do niego m.in.: W. N o s k o w s k i  (Muzyka w Krakowie. 
„Przegląd Polski” 1906, t. 159, s. 189), a. C h y b i ń s k i  (Milij Aleksiejewicz Bałakiriew á1837–
1910ñ. „Świat Słowiański” 1910, nr 72, s. 326; Mikołaj Rimski-Korsakow á1844–1908ñ. W trzydzie-
stolecie śmierci. „kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 25), z. Ch. (Przegląd Muzyczny. „Nowości 
Muzyczne” 1910, nr 10), e. Wa l t e r  (Borys Godunow. „gazeta Lwowska” 1912, nr 232), B. t.  
(Z galerii najmłodszych kompozytorów rosyjskich. Igor Strawiński. „Przegląd Muzyczny” 1913, nr 4). 
zob. M. d z i a d e k, Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Koncepcje i zagadnienia. 
katowice 2002, s. 542–546 (rozdz. Polska a jej sąsiedzi). Warto przy tym pamiętać, że na późniejszą 
zmianę stosunku do muzyki rosyjskiej miał na pewno wpływ paryski kult rosjan – dzieło a. B r u-
n e a u  La Musique en Russie (1903) i broszurka M.-d. C a l v o c o r e s s i e g o  o Musorgskim 
z 1908 roku. 
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teatrów petersburskich, Natalia Iwanowna tamara, specjalizująca się w wykony-
waniu cygańskich romansów, sala Filharmonii Warszawskiej była pełna, ale wy-
raźnie zdegustowana redakcja „kuriera Porannego” (z 19 I 1912) kwitowała jej 
występ tak oto: 

brzmienie jej głosu wprawdzie z natury pięknego, ale zaprawionego krzykliwością, dającą do 
myślenia o wypitym szeregu szklaneczek szampańskiego – raziło nieco na estradzie Filharmo-
nii tuż pod portretami Chopina i Moniuszki. 

Przed 1914 r. nikt nie przyznałby wyższości estetycznej żadnemu rosjanino-
wi nad Chopinem czy Moniuszką, choćby to był Czajkowski czy któryś z przed-
stawicieli Potężnej gromadki. tym bardziej wyjątkiem nie powinien być cygański 
romans; choćby wszystkim serce porywał, nie mógł stanowić konkurencji, przy-
najmniej oficjalnej, dla polskiego mazura 18. a że ten ostatni zlewał się na balach 
urządzanych w Warszawie dla rosyjskich notabli, „z pobrzękiem oficerskich ostróg, 
podobny do piany szampańskiego fin de siècle’u marki Veuve Cliquot” – mógł 
napisać tylko cudzoziemiec 19. 

Czyja więc była ówczesna Warszawa, zwłaszcza ta z końca XIX wieku? a ta 
z początku XX? Czy z polskich okien przy krakowskim Przedmieściu na przełomie 
stuleci częściej wydostawały się nuty mazurków, czy rosyjskich cygańskich ro-
mansów? Może te pierwsze słychać było głośno, a drugie cichutko przez drzwi 
półotwarte na drugie podwórko? Czy prawdą są słowa zapisane w notatkach pro-
fesora prawa państwowego na Carskim Uniwersytecie Warszawskim, aleksandra 
Błoka, ojca wielkiego poety: „Nasza staraja Warszawa w poslednije gody silno 
izmieniłaś k łuczszemu: [...] w znaczitielnoj stiepieni »obrusieła«” 20, co kilka lat 
później syn uzupełnił, pisząc w Odwecie, że stolica „zapomnianej przez Boga 
i umęczonej Polski” z początku wydała mu się „zadworkami Rossii”, wyglądała 
jak zaścianek rosji 21. a więc czy na pewno tylko antyrosyjska fobia z polską mu-
zyką w tle? Poprzestanę na tych kilku pytaniach. Przekonana jednak jestem, że 
fascynacja rosją, wówczas zabroniona, a „spuszczona z łańcucha” kilkanaście lat 
później, w latach dwudziestych i trzydziestych w. XX, na przełomie stuleci była 
już fascynacją dojrzałą i świadomą. Być może właśnie dlatego nowe pokolenie 
artystów, ukształtowanych w klimacie niezgody na kulturę opresora i zaborcy, 
z takim zapałem zrzucało z ramion płaszcz antyrosyjskiego patrioty konrada i – co 
więcej – często z prześmiewczą premedytacją wdziewało aksamitną wołoszkę czy 
biały cygański kazakin. Cygańskie motywy występujące w poezji okresu między-
wojennego zinterpretować można byłoby właśnie w duchu takiego wyzwolonego, 
przekornego manifestowania swego zauroczenia rosyjskością. oczywiście, z ro-
syjskiego tematu cygańskiego przejmowane były elementy najróżnorodniejsze, 

18 Choć jest kilka skromnych wyjątków – w 1908 r. bardzo pochlebnie o innej wykonawczyni 
romansów cygańskich, a. Wialcewej, występującej także w Filharmonii Warszawskiej, wypowiedział 
się j. F r a n k o w s k i  (Z muzyki. „Sfinks” 1908, z. 4, s. 163). z wielkim zachwytem mówiła o tej 
pieśniarce również matka gałczyńskiego – zob. k. g a ł c z y ń s k a, Srebrna Natalia. Warszawa 
2006. 

19 a. B ł o k, przedmowa w: Odwet. Przeł. a. g a l i s. Warszawa 1989, s. 10.
20 M. B. P l i u c h a n c o w a, Błok w pieriepiskie Błokow i Kaczałowych. „Litieraturnoje na-

sledstwo” t. 92 (1980), z. 1, s. 281. Cyt. za: B. B i a ł o k o z o w i c z, Warszawa w tworczeskom 
wosprijatii Aleksandra Błoka. „język rosyjski” 1984, nr 2, s. 68.

21 B ł o k, op. cit., s. 9 (przedmowa napisana została 12 VII 1918).
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nawiązywano do niego zarówno poważnie, jak i posługując się formą groteski. 
Chodzić mi jednak będzie przede wszystkim o podkreślenie samego ich istnienia, 
i to w takiej obfitości. 

Na potrzeby niniejszego studium wybrałam tylko trzy zagadnienia z tej swoistej, 
jeszcze przez nikogo nie napisanej, historii polskiej recepcji rosyjskiej cygańsz-
czyzny. Spróbuję przedstawić w zarysach, na czym polegała ówczesna moda na 
rosyjski cygański romans, naszkicuję kilka faktów potwierdzających jego popu-
larność w życiu literackim dwudziestolecia, pokażę, jak utrwalił się, odcisnął 
w poezji; zajmę się ponadto wątkami związanymi z magią cygańskiego życia 
nomadycznego, z romantyką wędrowania oraz obrazami cygańskiej wolności, 
niezależności, antycywilizacyjnej dzikości. zwrócę uwagę na motywy cygańskie 
szczególnie w poezji twórców głęboko zaprzyjaźnionych z literaturą rosyjską, 
dobrze znających język rosyjski: juliana tuwima, kazimierza Wierzyńskiego, 
józefa Czechowicza i konstantego Ildefonsa gałczyńskiego, widząc w tym pew-
nego rodzaju dowód na słuszność przypuszczenia, że ich zainteresowanie cygańsz-
czyzną mogło być pochodną fascynacji kulturą rosyjską, w tym przede wszystkim 
– bardzo w cygańskim temacie zakorzenioną – twórczością aleksandra Błoka. 
zebrany materiał uzupełnię kilkoma innymi przykładami wierszy, gdzie cygańskie 
obrazy pojawiają się raczej przypadkowo i najprawdopodobniej nie są związane 
z międzywojenną modą na rosję, modą na Błoka, ale można je odczytać również 
jako tej mody jakieś bardzo dalekie odbicie. 

Rosyjska chandra, czyli o „trącących dziegciem, sołdatem i wódką”  
cygańskich romansach w międzywojennej Warszawie

Brzuchy wybałuszone, wzdęte. Meloniki. ramiona kobiet, 
uśmiechy. Światło. dużo światła. gwar. Fale tam i z powrotem. 
karasiński. ach, te cyganki! Handełesy. znowu handełesy. 
Chlacze koniaków. klacze i konie 22.

Skrzypi czarna płyta –
romans Wertyńskiego,
tańczy w rytm fokstrota
kilkanaście par.
I nie mogę pojąć,
co w tym jest takiego,
że za serce chwyta
ten cygański czar? 23

Muzyka rosyjska, podobnie zresztą jak literatura, mimo rzeczywistej fascyna-
cji, jaką budziła w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego, przed r. 1918 
musiała być – oficjalnie przynajmniej – ignorowana. Był to – jak pisał karol Szy-
manowski – rezultat „instynktu samozachowawczego społeczeństwa na politycz-
nym wyrosłego podłożu”. owe zbytnia ostrożność, oschłość i rezerwa, niespra-
wiedliwy krytycyzm, żakowskie nieco – tłumaczył twórca Harnasiów – niedowiar-

22 W., Pół czarnej i parę kawałków. (Reportaż kawiarniano-literacki). „Nowe Pismo” 1933, 
nr 27.

23 j. S m i e l a k o w, Lubka. W zb.: Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880–1967. red. 
W. dąbrowski, a. Mandalian, W. Woroszylski. t. 2. Wrocław 1971, s. 214 (przeł. W. d ą b r o w s k i).
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stwo w stosunku do wartości sztuki rosyjskiej, bo rosyjskiej, powodowane były 
przekonaniem, że abstynencja wobec arcydzieł ze Wschodu chroniła przed prze-
mycanym w nich „ideowym jadem”, „mogącym w pewnej mierze zatruwać naszą 
zachodnią psychikę”, a zatem – „niemożliwością było wymagać od nas sprawied- 
liwego i bezwględnego obiektywizmu” 24. głosy krytyki wobec wszelkiego rodza-
ju przejawów urzeczenia kulturą rosji nie umilkły jednak i po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Wprawdzie po r. 1917 obficiej szafowano „kadzidlanym 
dymem przed nosem pierwszego lepszego kabotyna z Charkowa czy tuły”, wzru-
szano się „do łez Liliowymi Negrami Wiertyńskiego”, co wrażliwsze damy omdle-
wały „na Poezo-wieczorach Igora Siewierianina”, i bezkrytycznie zachwycano się 
wszelkiego rodzaju „obłokami w Czerwonych Spodniach”, jednak dawna oschłość 
i rezerwa zmienione w uprzejmość i gościnność wydawały się rzeczą tak niesły-
chaną, że nawet sam Szymanowski oponował: dzieje się tak, „jak gdybyśmy 
istotnie zapomnieli, iż tam gdzie dawniej czuwał carski żandarm, za cieniutkim, 
chwiejnym przepierzeniem kordonu, czai się dziś zbrodniczy, plugawy komisarz 
»Czeki«, zajęty organizowaniem zbójeckich band, mordujących po wsiach i mia-
stach polską ludność!” 25

ze szczególnym niepokojem śledzono więc pojawianie się w koncertowych 
polskich repertuarach dzieł kompozytorów rosyjskich, pisano o bolszewizacji 
kultury w Polsce, o zgubnym wpływie muzyki rosyjskiej na muzykę polską 26. ta 
prawdziwa kampania antyrosyjska najostrzejsze formy przybrała w latach dwu-
dziestych. jeden z jej koryfeuszy, Ludomir różycki, na łamach „Przeglądu War-
szawskiego” straszył wówczas: 

Niewola wszczepiła w organizm naszego społeczeństwa kult dla muzyki obcej, a przede 
wszystkim dla muzyki rosyjskiej. zmysłowy powab żywiołu egzotycznego tej muzyki [...] 
opanował psychikę polską w zupełności, wytwarzając system wrogi dla sztuki polskiej. System 
ten, popierany przez przedstawicieli prasy muzycznej codziennej i jako taki mający ogromny 
wpływ na szerokie warstwy społeczeństwa, przechodzi z pokolenia na pokolenie, a obojętność 
dla przejawów twórczości polskiej tworzy atmosferę niemożliwą dla egzystencji i rozwoju 
polskiego kompozytora, przyczyniając się do emigracji i do martyrologii wielu wybitniejszych 
kompozytorów polskich. [...] 

d u c h y  z  c z a s ó w  n i e w o l i  p o k u t u j ą  d a l e j. S n u j ą  s i ę  o n e  w e 
w s z y s t k i c h  n a s z y c h  i n s t y t u c j a c h, p r z y p o m i n a j ą c  b r z ę k  k a j d a n. j u ż 
o d  k i l k u  l a t  kult dla muzyki obcej (itd.). [...] kult dla muzyki obcej, a przede wszystkim 
rosyjskiej, święci w Polsce istne orgie. j e s z c z e  n i g d y, n a w e t  z a  c z a s ó w  r o s y j-
s k i c h, n i e  m i e l i ś m y  t a k i e g o  u w i e l b i e n i a  d l a  w s z y s t k i e g o, c o  o b c e, 
a  g ł ó w n i e  r o s y j s k i e 27. 

temu nacjonalistycznemu czarnowidztwu wtórowało głównie dwóch ówcze-

24 k. S z y m a n o w s k i, Moskalomania à rebour. „rzeczpospolita” 1924, nr 280, z 12 X 
(wydanie poranne), s. 5. zob. też k. S z y m a n o w s k i, Jeszcze o artystycznej moskalomanii. 
„Warszawianka” 1924, nr 20, z 14 XI.

25 S z y m a n o w s k i, Moskalomania à rebour.
26 zob. r. C i e s i e l s k i, Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia 

międzywojennego. Poznań 2005 (zwłaszcza rozdziały: Dylematy muzyki narodowej – ku idiomowi 
stylu polskiego, Muzyka rosyjska). do wielu cytatów, które w tym rozdziale mówią o stosunku do 
muzyki rosyjskiej, dotarłam dzięki tej książce oraz dzięki Bibliografii muzycznej polskich czasopism 
niemuzycznych (red. k. Michałowski. t. 1–5. kraków 1971–1979). 

27 L. r ó ż y c k i, Miscellanea. Duchy pokutujące. (Słów kilka o muzyce polskiej). „Przegląd 
Warszawski” 1925, z. 43, s. 94, 96.
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snych krytyków – Stanisław Niewiadomski i Piotr rytel. Pierwszy wychodził 
z założenia, że muzyka rosyjska zawsze i wyłącznie zgubne skutki w duszy polskiej 
powoduje, toteż ze zgrozą i poczuciem głębokiego zgorszenia wypowiadał się 
o moralnej pustce natrętnej, dokuczliwej, nadającej się „przepysznie do wygwiz-
dania” muzyki coraz bardziej popularnego na zachodzie i w Polsce Igora Strawiń-
skiego: 

ale znacznie gorzej jeszcze przedstawia się ta sztuka ze strony wartości swej moralnej. 
I jeżeli bronimy się całą siłą przed pchającymi się do nas ze Wschodu prądami, dla naszej 
polskiej duszy zgubnymi, to dlaczego otwierać ramiona sztuce, która bezsprzecznie jest tych 
prądów wyrazem i która buduje po prostu całą swą egzystencję na wrogiej nam i wszelkiemu 
porządkowi społecznemu sile destrukcyjnej [...], siła muzyki uczuciowa posiada więcej jeszcze 
wnikliwości niż słowo i wszelka czynna propaganda, [...] potrafi duszę zatruć p o d s t ę p n i e j 
i skuteczniej niż wszelkie inne trucizny moralne [...] 28. 

Według krytyków, zwłaszcza z obozu nacjonalistycznego, zgrupowanych m.in. 
wokół warszawskiej „Myśli Narodowej”, nic, co niepolskie, co obce narodowi 
polskiemu, jeśli o swoją tożsamość się troszczy, podobać się nie powinno. dlatego 
na interwencje włączającego się do dyskusji Szymanowskiego, próbującego uświa-
domić oponentom bezmyślność ich racji 29, rytel odpowiada z tym samym, nie-
zmiennym uporem: „nasza sztuka i kultura zyska więcej, jeżeli Polak napisze 
i wystawi symfonię (choćby niekoniecznie arcydzieło), niż jeśli nasza publiczność 
wysłucha np. koncertu Prokofiewa” 30. 

Potępienie muzyki rosyjskiej wyłącznie dlatego, że rosyjska, ale jeszcze bar-
dziej, bo i rosyjska, i dobra, więc tym demoniczniej uwodząca polskich słuchaczy; 
wielbienie zaś najlichszej miernoty z takiego tylko powodu, ponieważ jest polska 
– nie mieści się dziś w głowie i nie znajduje usprawiedliwienia, wówczas jednak 
takie rasowe nacjonalistyczne przesłanki należały do motywacji najświętszych. 
z wielkim przejęciem usiłowano zatem zapobiec skalaniu polskiego życia muzycz-
nego przez brudne i miażdżące polskość dotknięcie owych „ciężkich, grubych łap 
kompozytorów narodowych rosyjskich”, próbowano ustrzec je przed „brutalną, 
wstrętną dla nas, w każdym calu obcą, trącącą tradycyjnym dziegciem, sołdatem 
i wódką” muzyką rosyjską – jak pisał rytel 31. obroną przed sowieckim bolszewi-
zmem było np. wycofanie z polskiego życia koncertowego dzieł Czajkowskiego, 
Strawińskiego, Skriabina; uznano ich bowiem za niebezpieczne narzędzia służące 
do zawłaszczania i sowietyzacji duszy polskiej, za roznosicieli jadu mocarstwowej 
propagandy rosyjskiej. głosząc nadejście czasów apokalipsy, wzywano: 

Propaganda muzyki polskiej powinna dziś stać się naprawdę przedmiotem jakiejś akcji 
gorącej, żywej, energicznej. Muzyka polska jest zagrożona w swym istnieniu [...].

[...] towarzystwo Miłośników Muzyki [...] składa się też w znacznej części z ludzi, którzy 
wagi jakiejś szczególnej do muzyki polskiej nie przywiązują. Być może, że są tam nawet tacy 
[...], którym na sercu leży głównie muzyka – rosyjska!... [...] poddawać się żadnej presji nie 
wolno i trzeba wszelkimi siłami dążyć do tego, ażeby stworzyć publiczność czysto polską, 
ożywioną jakąś ideowością, zwróconą uczuciem i umysłem wyżej ponad bezmyślne, snobi-
styczne podziwianie wszelkiej sztuki, przychodzącej do nas z rosji. 

28 S. N i e w i a d o m s k i, Z życia muzycznego. Igor Strawiński w Warszawie 4-go i 6-go bm. 
Nowe uderzenie fali rosyjskiej. „tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 46.

29 S z y m a n o w s k i, Moskalomania à rebour. 
30  „gazeta Warszawska” 1925, nr 106, z 18 IV, s. 2.
31 jw. 1922, nr 134, z 18 V. Cyt. za: C i e s i e l s k i, op. cit., s. 397.
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Powinno się utworzyć ligę obrony muzyki polskiej [...] dla rozpowszechniania muzyki 
polskiej i czci dla Chopinów, Moniuszków, karłowiczów i Żeleńskich! 32

ksenofobiczni patrioci apelowali więc, by „zbiorowa dusza polska” podjęła 
trud wyzwalania się z pęt obcych, by zrzuciła z siebie „Strawińskiego i cały nalot 
rosyjski”, by rozbudzały się „moce własnej wielkiej potęgi twórczej”. tymczasem 
duch narodowy spłatał nie lada psikusa: „droga, ideały i taktyka naszych sąsiadów 
od Wschodu” znalazły jednak „oparcie w zdrowym organizmie polskim” – pisał 
rytel 33; duch zamiast się rozwijać sam z siebie, z lubością oplótł się wokół wsą-
czającej mu jad zapomnienia o własnej tożsamości (!) rosyjskiej cygańszczyzny. 
W kawiarniach, kabaretach i salonach literackich drugiej rzeczypospolitej zakró-
lował cygański romans, Wertyński i Siewierianin. Nie mogły obyć się bez nich nie 
tylko słynne dancingi w warszawskiej „adrii”, spotkania w Instytucie Propagandy 
Sztuki, w teatrze na karowej, w „astorii” goszczącej wielu rosjan, czy w utwo-
rzonej przez białą emigrację w latach dwudziestych tawernie Poetów – klubie 
w Hotelu Saskim. zespół cygański i Wera (Vera) Bobrowska, słynąca z urody 
i elegancji wykonawczyni rosyjskich dumek i romansów, byli niezbywalną częścią 
balów w „Cristalu”, jednej z największych i rzekomo najładniejszych restauracji 
warszawskich na rogu Brackiej i alei jerozolimskich 34. Cygańskie rytmy towarzy-
szyły zapewne także bilardowi z arcybaszewem w dolnej sali u Loursa. Chór 
mistrza cygańskiej pieśni grigorija Siemionowa występował nie tylko na corocz-
nych balach emigranckich w salach resursy kupieckiej przy ul. Senatorskiej 40, 
ale niemal codziennie w winiarni „ziemiańskiej” (caveau caucasien) przy jasnej 5,  
a w ostatnich latach przed wojną w przekształconej na dancing starej knajpie 
„Narcyz ” na roku kruczej i Żurawiej. Nie brakowało ich na występach wokalno-
-muzycznych w kinie „Palace” na Chmielnej, w sali towarzystwa Higienicznego 
albo w kawiarni artystycznej „Sztuka i Moda” („SiM”), gdzie parodiowała je Mira 
zimińska 35, w rosyjskich kawiarniach, knajpach i tancbudach na Czerniakowie, 
Woli i Powiślu czy u Cyganów na Bródnie. Pewnie i w „ziemiańskiej” 36, gdzie na 
półpiętrze znajdował się stolik skamandrytów, z przyniesionego przez Władysława 
Waltera wielkiego patefonu z tubą rozlegały się dźwięki cygańskich romansów. 
„ziemiańska” z honorami przyjmowała zresztą w latach dwudziestych bardzo 
cygańskich „mistrzów taniego poetyzowania i nie mniej taniej egzotyki – Igora 

32 S. N i e w i a d o m s k i, Z życia muzycznego. „tygodnik Ilustrowany”1924, nr 29.
33 „gazeta Warszawska” 1922, nr 134, z 18 V.
34 zob. j. W a c h o w i c z - M a k o w s k a, Chochlą i mieczem. Warszawa 2000, s. 240.  

V. Bobrowska była jedną z „muz” a. W ł a s t a, to ona wykonywała słynne tango do muzyki  
j. P e t e r s b u r s k i e g o  Już nigdy w kabarecie „Morskie oko” w 1930 roku. 

35 zob. wspomnienia M. z i m i ń s k i e j - S y g i e t y ń s k i e j  (Nie żyłam samotnie. Warsza-
wa 1988, s. 152) o tym, jak przygotowywała się do „wieczoru stylowych piosenek”, korzystając 
z pomocy niejakiej pani zosi, szansonistki z nocnego kabaretu „Café Chantant”, zabawiającej panów 
„aficerów” przed pierwszą wojną światową.

36 karykatura j. S z w a j c e r a  „j o t e s a” Kawiarnia „Ziemiańska” (1930) przedstawia duże 
stoliki „Małej ziemiańskiej”, na jednym jest kaczka, na innych telefoniczny aparat i wielki patefon 
z tubą, który, jak twierdzi W. H e r b a c z y ń s k i  (W dawnych cukierniach i kawiarniach warszaw-
skich. Warszawa 2005) podobno przyniósł W. Walter, żeby była muzyka, której w „ziemiańskiej” 
brakowało. karykatura znajduje się w zbiorach warszawskiego Muzeum Literatury im. adama 
Mickiewicza. reprodukcję można obejrzeć m.in. w: M. S h o r e, Kawior i popiół. Życie i śmierć 
pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. Warszawa 2008, s. 37.

I-8.indd   152 2012-09-03   13:18:33



153aCH, teN „tIoMNyj Morok CygaNSkICH PIeSIeN...”

Siewierianina i Wiertyńskiego [...]” – jak już z pewnego dystansu po latach oceniał 
Włodzimierz Słobodnik. autor słynnej Otchłani, który z niemałym nakładem sił 
zdobył wówczas dla siebie i dla gałczyńskiego bilety na taki występ, wspominał: 

Wyfraczony, pretensjonalny Siewierianin wyśpiewywał z estrady swoje wiersze pełne 
wodnistych likierów i fałszywych perfum. jego drewniany koń poetyckości wydawał nam się 
wtedy Pegazem. Wiertyński, występujący w stroju pierrota, czarował nas swoimi kokainowymi 
piosenkami. Po wieczorze jego nuciliśmy „sumasszedszego szarmanszczyka” i powtarzaliśmy 
aż do znudzenia:

Płaczet staroje niebo,
Moczit dożd’ obiezjanku... 37

rzucający na słuchaczy tak skuteczne czary „Pegaz”, wykonujący swe po cy-
gańsku dekadenckie i zmysłowe „aryjki (arietki) Pierrota” (aleksandra Wertyńskie-
go przezywano nawet – za tuwimem – Pierrotandrem Per-Wertyńskim 38), sam ze 
swej strony świadom był owego dziwnego zbiorowego zaślepienia, własnego hip-
notycznego oddziaływania na polskich słuchaczy. W spisanych po latach wspomnie-
niach z dumą podkreślał, jakim to „bieszenym sukcesom” cieszył się, koncertując 
po Polsce w r. 1923, i to nie tylko w Warszawie, ale i w krakowie, Łodzi, Poznaniu 
i w dziesiątkach innych małych miasteczek na kresach; jak to junosza Stępowski, 
antoni Fertner, Mieczysława Ćwiklińska, jadwiga Smosarska, Maria Majdrowi-
czówna gratulowali mu udanych występów; że był modny nawet w Belwederze, 
a sam marszałek Piłsudski słuchał go „w każdej wolnej chwili”. Pisał z dumą: 
„Literaci polscy przyjęli mnie do swego grona i często w »ziemiańskiej« recyto-
wałem im wiersze Błoka, achmatowej” 39. Sukces, jaki odniósł Wertyński, sprawił, 
że w polskiej stolicy czuł się jak w rodzinnym kijowie czy jak w Petersburgu: 

W Warszawie rzucała się w oczy ogromna liczba wojskowych. Ich fantazyjne, eleganckie 
mundury, ostrogi, szable, szlify przypominały mi stary Petersburg z jego oficerami gwardii, 
balami i hulankami 40. 

zapewne na takim spojrzeniu zaważyły w znaczącym stopniu wrażenia upo-
jonego powodzeniem śpiewaka, ale nie można zanegować pewnych faktów – ów-
czesna Warszawa śladów swego zruszczenia jeszcze się w latach dwudziestych nie 
pozbyła, a kariera cygańskiego romansu była skuteczną szczepionką przeciw 
wszelakim zakusom, by ten stan rzeczy zmienić. Prócz romansu takim antidotum 

37 W. S ł o b o d n i k, Ulica siedmiu śpiewających komet. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyń-
skim. Przedmowa, red. a. k a m i e ń s k a, j. Ś p i e w a k. Warszawa 1961, s. 169.

38 autorem wykonanej przez H. ordonównę w jednej z rewii „Qui Pro Quo” parodii cygań-
skiego romansu Wertyńskiego (na melodię Przy kominku), zatytułowanej Obrazek sceniczny: Pier-
rotander Per-Wertyński, był j. t u w i m, ceniący skądinąd śpiewaka. Na premierze rewii był sam 
Wertyński i ponoć zaśmiewał się do łez. zob. t. B o y - Ż e l e ń s k i, Premiera w „Qui Pro Quo”. 
Rewia „Precz z Grabskim”. „kurier Poranny” 1924, nr 318. 

39 a. W e r t y ń s k i, Podróże z pieśnią. Wspomnienia. Warszawa 1967, s. 60. zob. też  
F. j á r o s y, Trubadur współczesności. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 38, s. 3. kult rosyjskości 
i Wertyńskiego wywoływał, oczywiście, sporo emocji – zob. np. pełne zniecierpliwienia uwagi 
w liście j. Iwaszkiewicza do żony anny z 8 X 1924 o Wertyńskim, deklamującym achmatową na 
przyjęciu u tuwimów i śpiewającym piosenki (a. i j. I w a s z k i e w i c z o w i e, Listy 1922–1926. 
oprac. M. B o j a n o w s k a, e. C i e ś l a k. Wstęp t. B u r e k. Warszawa 1998, s. 176); oraz nie-
pochlebne teksty w gazecie B. S a w i n k o w a  „za Swobodu”.

40 We r t y ń s k i, op. cit., s. 64.
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pewnie były jeszcze i herbata „amatorska” w blaszankach braci Popow, i kawior 
„amurski” lub „astrachański”, cieszący się wśród polskich sybarytów niesłabną-
cym powodzeniem, jak zaświadcza choćby liczba reklam w dziale ogłoszeń „ku-
riera Warszawskiego” czy „kuriera Polskiego”.

takich świadectw słuchania cygańskich romansów i zachwycania się nimi 
w Polsce czasu międzywojennego można byłoby wyliczyć wiele. Poprzestanę na 
dodaniu jeszcze dwóch, by następnie przejść do analizy śladów istnienia tego 
zjawiska, jego odbicia w samej poezji. Pierwsze z nich to właściwie tylko jedno 
długie zdanie z ostatniego z listów zawodzińskiego do Przybosia. Wielbiciel poezji 
rosyjskiej, zwłaszcza symbolizmu rosyjskiego i liryków autora Wierszy o Pięknej 
Pani, tak oto napisał swemu oponentowi, broniąc wielkości i oryginalności tej 
twórczości, podkreślając jej odmienność od symbolizmu francuskiego: 

w ogóle cały „symbolizm” rosyjski, w osobie największego – Błoka, to kontynuacja tradycji 
własnej narodowej poezji, genialna synteza poezji ludowej (w ł ą c z n i e  d o  t y c h  b a n a l-
n y c h  „r o m a n s ó w” c y g a ń s k i c h, k t ó r e  P a n  s ł y s z y  p o  k a w i a r n i a c h) + 
romantyzm i parnasim czy symbolizm francuski (avante lettre), tj. Lermontow i Fet + Niekra-
sow, czyli społecznicza, tendencyjna, publicystyczna, prozaiczna poezja, której wielkość nie-
łatwo zrozumieć i wytłumaczyć. 

Wszystkie te elementy połączyły się w aleksandrze Błoku w syntezę [...] potężnego za-
sobu środków ekspresji, zasobu, którym rozporządzała osobowość fascynująca, magiczna [...] 41. 

Pierwsze zdanie mówi tak wiele – wydobywam je z ukrycia i dlatego że jest 
świadectwem, iż pieśni oraz romansów cygańskich słuchano w kawiarniach rze-
czywiście dużo, i dlatego że połączyło ono z nimi nazwisko Błoka, traktuję je więc 
jako jeszcze jeden dowód na to, że polska recepcja twórczości wielkiego symbo-
listy nastawiona była w znacznej mierze na tę właśnie, cygańską jej stronę.

drugim przykładem ostatecznie już potwierdzającym fakt istnienia cygańskich 
romansów w polskim życiu kulturalnym i ich ogromną popularność niech będzie 
jeszcze kilka danych z krótkiego wybiórczego przeglądu katalogów ówczesnych 
firm fonograficznych oraz wydawnictw publikujących nuty i słowa utworów na-
leżących do tego gatunku muzycznego. jeśli zajrzeć np. do archiwów słynnej 
warszawskiej wytwórni „Syrena record”, to okazuje się, że lista śpiewaków na-
grywających płyty z romansami cygańskimi jest naprawdę wyjątkowo długa, 
a znajdują się na niej nazwiska nie tylko rosyjskich emigrantów, ale i polskich 
artystów próbujących sił w tego typu repertuarze. Spośród rosyjskich mistrzów 
wykonujących cygańskie romanse wymienić należy przede wszystkim znakomi-
tego jurija Morfessiego, śpiewaka, który wyemigrował z rosji około r. 1921 
i zamieszkał na stałe w Polsce, Iwana Nikitina, grigorija Siemionowa i jego rosyj-
ski chór (Iwana Pietina-Burłaka, Michaiła olchowego, aleksandra Puchalskiego, 
dmitrija dubrowskiego), ałłę Bajanową, Nadieżdę Bielicz, rosyjską kapelę „Woł-
ga” pod dyrekcją Lewickiego, takie wokalistki, jak śpiewająca w języku ukraińskim 
i rosyjskim Halina anna karenina i Waria Łaska. Pieśni rosyjskie i cygańskie ro-
manse doskonale interpretowała także olga kamieńska (właśc. olga Fawisiewicz 
z groznego, od ok. 1920 r. przebywająca w Polsce), popularyzując je również 
w polskim radiu i w filmie (Hanka z r. 1934, gdzie występowała z chórem Siemio-

41  k. W. z a w o d z i ń s k i, list do j. Przybosia, z 26 V 1934. Cyt. za: t. k ł a k, Stolik Tadeusza 
Peipera. O strategiach awangardy. kraków 1993, s. 116. Podkreśl. a. S. 
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nowa), w warszawskim kabarecie „Femina”, potem też w „Nowym Momusie”, no 
i oczywiście w rozmaitych rosyjskich lokalach, szkołach, klubach warszawskiego 
środowiska „białej” emigracji rosyjskiej (gościnnie występowała także w Wilnie 
w teatrze Lutnia i w gdyni w teatrze riwiera).

Wśród polskich wykonawców utworów cygańskich warto przypomnieć „pol-
ską Marlenę dietrich” – Stanisławę Nowicką, Pawła Prokopieniego (właśc. Paw-
ło Prokop) z Polesia, tadeusza Faliszewskiego (wykonującego uwory Wertyńskie-
go), Stefana Witasa czy niejakiego W. kuchtińskiego 42. tyle tylko informacji 
z katalogów „Syreny record”, a przecież takich płytowych wytwórni oferujących 
bogaty repertuar rosyjski było więcej, wspomnijmy choćby o warszawskiej filii 
firmy „Columbia”, o „odeonie” czy „Parlophonie”.

oczywiście, prócz nagrań publikowano też sporo albumów z nutami i teksta-
mi romansów. już około 1917–1918 r. i na początku lat dwudziestych popularna 
była wydawana przez spółkę gustawa gebethnera seria „Cygańskie Pieśni. Wybór 
Ulubionych Pieśni Cygańskich do Śpiewu na jeden głos z towarzyszeniem For-
tepianu”. We Lwowie w latach dwudziestych nakładem firmy gustawa Seyfartha 
pojawiały się dość duże, bo zawierające po prawie 30 utworów, zeszyty z przetłu-
maczonymi na język polski najpopularniejszymi pieśniami cygańskimi (Albumy 
pieśni cygańskich). W Warszawie Bronisław rudzki zainicjował wydawanie serii 
„Pianista w Salonie. zbiór Ulubionych Utworów, Ułatwionych przez Leona Cho-
jeckiego”, gdzie znalazło się kilka pieśni cygańskich, oraz „Biblioteczki Muzycz-
nej”, w której na 152 zeszyty, m.in. z walcami, pieśniami z Halki i Strasznego 
dworu Moniuszki, z piosenkami wojskowymi, ale i z takimi kuriozami jak fokse-
rotik Jonny, fokstrot Wamp czy tango Czar rozkoszy – ponad 40, czyli prawie 30 %, 
poświęcono cygańskim romansom. teksty rosyskich romansów cygańskich tłuma-
czone były m.in. przez zofię Bajkowską, a na okładkach poszczególnych wydań 
pojawiały się zdjęcia wykonawców – np. Miry zimińskiej (romans cygański 
Dziękuję Ci!), józefiny Bolskiej (Dziecię i róża), Stanisława gruszczyńskiego 
(Minęło tyle lat – romans Siergieja aleksandrowicza kaszewarowa). W związku 
z dużą popularnością piosenek i romansów Wertyńskiego wielu wydawców – np. 
gebethner i Wolff, Idzikowski, grąbczewski i rzepecki – publikowało także od-
dzielnie całe cykle arkuszy tego artysty (tekst oryginalny, polski przekład i zapis 
nutowy każdej piosenki).

obfitość edycji takiego typu, niezwykła popularność rosyjskich romansów, ów 
swoisty kawiarniany syndrom cygański, nie uszły, oczywiście, uwadze satyryków, 
romanse cygańskie parodiowano w kabaretach, wyśmiewano we wspomnieniach 
i twórczości własnej, dość przypomnieć piosenkę gałczyńskiego Spodnie cmen-
tarne, śpiewaną przez bohaterów Wspólnego pokoju krzysztofa Uniłowskiego. ale 
zanim szerzej się tym zajmę, pozwolę sobie przedstawić w całości wiersz z tego 
okresu, autorstwa tadeusza kończyca, skromnego dziennikarza sekretarzującego 
w „kurierze Wieczornym”, piszącego dla kabaretów teksty piosenek poważnych 
i satyrycznych. Utwór jest swoistym hołdem dla romansu cygańskiego, pomnikiem 
ku czci „salonowej cygańszczyzny”:

Cygański romans śpiewa piękny głos –
Cygański romans dawno zapomniany...

42 zob. L e r s k i, op. cit.
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Śpiew się obija o teatru ściany –
Śpiew-szał, śpiew-skarga na okrutny los,
romans, w kochanków bujnej krwi skąpany,
gwałtowny, ostry, jak sztyletu cios –
romans cygański miłością pijany
I o śnie szczęścia słodko zadumany
Cygański romans...

Śpiewaj! Niech pękną te drewniane ściany!
Niechaj się zwalą na ofiarny stos,
Niech go zapali, niby słońce – kłos,
gorący, bujny, w płomień rozedrgany
Cygański romans...

Śpiew płynie falą... drżący i spłakany,
Niby kochanki porzuconej głos –
a znów za chwilę weselem pijany,
a potem cichy, smętny, zadumany...
zamilcz!...
Bo mój mi przypomina los
I chwieję się, jak wiatrem kołysany kłos
tak mnie rozstraja ten – smutkiem owiany –
Szyderczy, drwiący, w łzach i krwi skąpany
Cygański romans 43.

„Skąd on bierze te rytmy?” (Czesław Miłosz),  
czyli rosyjskie romanse cygańskie  

w „zaczarowanej tancbudzie” poezji Gałczyńskiego
Życie w śpiewie,
dawny ton skrzypki mej cygańskiej –
czysty jak wzór tych chmur na niebie [...].  
                                                    (Powrót do Eurydyki, g-2 15)

Nuta cygańsko-błokowskich zaśpiewów jest w wierszach 
gałczyńskiego uchwytna, określa sporo.

W tej rosyjskości na pewno tai się korzeń nieprzytomności, 
nieodpowiedzialności, bezkształtności gałczyńskiego jako  
artysty 44.

Najciekawszym chyba świadectwem obecności rosyjsko-cygańskiej kultury 
muzycznej w Polsce międzywojennej jest poezja gałczyńskiego. Wprawdzie 
i Wierzyński próbował zamknąć swoje wspomnienia o spędzonych w rosji latach 
właśnie w wierszu Romans rosyjski 45 – tytułem i nastrojowością nawiązującym do 
tego gatunku poetycko-muzycznego; a atmosferę rodem z dekadenckich romansów 

43 t. k o ń c z y c, Romans cygański. „Ilustrowany Przegląd teatralny” 1921, nr 30/31, s. 9.
44 a. d r a w i c z, Konstanty Ildefons Gałczyński. Warszawa 1968, s. 20, 23. druga wypowiedź 

jest komentarzem do tekstu k. W. z a w o d z i ń s k i e g o  Wesoły dekadent à la russe (w: Wśród 
poetów. oprac. W. a c h r e m o w i c z o w a. kraków 1964. Pierwodruk: „Wiadomości Literackie” 
1934, nr 14).

45 k. W i e r z y ń s k i, Romans rosyjski. W: Wybór poezji. Wybór, oprac., wstęp k. d y b c i a k. 
komentarze k. d y b c i a k  i k. d y b c i a k. Wrocław 1991, s. 318–320. BN I 275. zob. też wiersz 
tego poety pt. Pieśń wagabundy (w: Poezje zebrane. Wybór, posł. W. S m a s z c z. t. 1. Białystok 
1994, s. 59), gdzie mowa o młodości w kostiumie domino. 
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poczuć można było także w Dancingu Marii Pawlikowskiej-jasnorzewskiej 46, na 
co zwrócił uwagę od razu zawodziński; ale to właśnie „poeta grecko-cygański”, 
jak gałczyńskiego nazwał Władysław Broniewski 47, z rosyjską, Błokowską cy-
gańszczyzną związał się najściślej. Sami zresztą czytelnicy poezji „Maga w cylin-
drze” (określenie janusza rohozińskiego 48) wyraźnie to wyczuwali. jerzy zagór-
ski, redaktor „Żagarów”, wspomina np., jak w latach trzydziestych czytano 
w Legaciszkach nad Wilią, pod Wilnem, w akademickiej kolonii wypoczynkowej, 
poemat Koniec świata, a obecny na wieczorze Miłosz, zaskoczony melodyjnością 
utworu, zauważył w niej jakieś odbicie rytmów występujących „w popularnej na 
wpół polskiej, na wpół rosyjskiej piosence” 49. Wyczulony na najsubtelniejsze 
ślady nawiązań do literatury rosyjskiej zawodziński, recenzując wydane w 1937 r. 
Utwory poetyckie autora Porfiriona, nazwał go nawet z tego powodu „Wesołym 
dekadentem à la russe”, wskazując, jak głęboko ukształtował je „tiomnyj morok 
cyganskich piesien [...]” 50. o stosunku gałczyńskiego do romansów cygańskich 
pisali także wielokrotnie bliscy i przyjaciele poety: Stefan Flukowski podkreślał 
np., że wiersz – Włożę spodnie czarne, cmentarne, świadomie był „mieszanką 
sentymentalnego liryzmu i satyrycznej parodii. [...] romans wydrwiwający romans, 
szyderstwo z modnych przebojów. kpina z wszelkich chandr i spleenów” 51. Córka 
gałczyńskiego kira wspomina natomiast, jak to w domu za sprawą kobiet zako-
chanych w „kokainowych” piosenkach Wertyńskiego, tzn. za sprawą Natalii i jej 
samej, rozbrzmiewał Sumasszedszyj szarmanszczik, wywołując lawiny drwin, 
żartów i niemiłosiernych kpin ojca 52. Bo tu trzeba podkreślić, że recepcja rosyjskiej 
cygańszczyzny w twórczości gałczyńskiego wpisana została w ramy – właściwych 
poetyce tego autora – skłonności satyryczno-groteskowych oraz tzw. „międzyobie-
gowego intertekstualizmu” (termin erazma kuźmy 53), przejawiającego się w na-
wiązaniach do obiegu popularnego i do gatunków jarmarcznych. jednym słowem 
– recepcja ta polegała w znacznej mierze na sparodiowaniu rosyjskiego romansu 
cygańskiego, tego pewnego rodzaju kawiarnianego ekstraktu kultury rosyjskiej 54.

46 M. P a w l i k o w s k a - j a s n o r z e w s k a, Dancing. Karnet balowy. Warszawa 1927. Choć 
trzeba przy tym zaznaczyć, że w samym tomiku mowa o fokstrotach, banjo, saksofonie, jazzbandzie, 
bluesie, charlestonie, tangu, nie o romansach cygańskich. 

47 W. B r o n i e w s k i, Pamięci K. I. Gałczyńskiego. W: Poezje zebrane. Wydanie krytyczne. 
oprac. F. L i c h o d z i e j e w s k a. t. 3: 1946–1962. Płock–toruń 1997, s. 113.

48 j. r o h o z i ń s k i, Słowo wstępne. W zb.: Mag w cylindrze. O pisarstwie Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego. red. ... Pułtusk 2004, s. 6. określenie to nawiązuje zapewne do jednego 
z niewielu zachowanych zdjęć gałczyńskiego – w pelerynie, na tarasie dworku Niedzielskich w Śle-
dziejowicach pod Wieliczką (zrobione latem 1946).

49 j. z a g ó r s k i, Prawdy i legendy. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim, s. 225.
50 z a w o d z i ń s k i, Wesoły dekadent à la russe, s. 403. 
51 S. F l u k o w s k i, Konstanty, świat, muzy. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim, 

s. 109–110.
52 g a ł c z y ń s k a, op. cit., s. 145.
53 e. k u ź m a, O intertekstualizmie międzyobiegowym. (Na przykładzie „Końca świata”  

K. I. Gałczyńskiego). W: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. Szcze-
cin 1994.

54 zastanawiające jest, że dotychczas nikt spośród badaczy nie poświęcił temu zagadnieniu 
więcej uwagi, choć przecież powszechnie za pewnik uznaje się, iż twórczość gałczyńskiego głębo-
ko zakorzeniona została w literaturze rosyjskiej. Niejednokrotnie podkreślano fakt, że zapisany jest 
w niej dialog z poezją Puszkina, Błoka, jesienina, gogola, Pasternaka czy Majakowskiego. do tej 
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jednym z aspektów tego zagadnienia, stosunkowo łatwym do wydobycia i scha-
rakteryzowania, okazuje się częsty u gałczyńskiego zabieg stylizacyjny polegający 
na wprowadzaniu do utworów poetyckich – fragmentów (tytułów, pojedynczych 
wersów lub refrenów) rosyjskich pieśni ludowych i cygańskich romansów. zwykle 
brane są one w cudzysłów, przytaczane w wersji oryginalnej, rosyjskojęzycznej, 
stąd łatwość ich identyfikacji. Mamy jednak i takie, które odnaleźć już trudniej, jako 
że swobodnie sparafrazowane daleko odbiegają od pierwowzoru, a bywa, że nawią-
zują do niego zaledwie podobną atmosferą emocjonalną. Wprowadzone w ten 
sposób do wierszy cytaty funkcjonują jako symbole, esencja rosyjskości, znaki 
wywoławcze, obdarzone wyjątkową siłą budzenia najrozmaitszych skojarzeń skła-
dających się na autorską wizję kultury rosji. owa rosyjskość przywoływana jest 
często w klimacie groteskowej prześmiewczości, choć nie brakuje jej przy tym li-
ryzmu i zamyślonej czułości. Przypatrzmy się z bliska owym tworzącym intertek-
stualną sieć rosyjsko-cygańskim drobiazgom. W butaforyjnych Pięciu donosach 
(1934) mowa np. o trudnych do zniesienia sąsiadkach – pięciu wdowach po „gie-
nierałach armii carskiej [...]”, u których – „ledwo na niebie księżyc błyśnie” – sły-
chać grę gitar i śpiew „Razbiéj bakáł!” (g-1 281). Winkrustowana w opowieść 
obcojęzyczna fraza odwołuje się do jednego z najbardziej charakterystycznych 
detali pojawiających się w rosyjskich romansach, w których często się śpiewa 
o kieliszkach rozbijanych na szczęście czy, jeszcze częściej, o tłuczeniu ich w chwi-
lach odczuwania szczególnie dotkliwej rozpaczy. Wykrzyknienie to pochodzi 
z popularnego, „żestokogo”, romansu Nalej bokał, napisanego przez Lwa drizę 
przed r. 1917, a w latach dwudziestych XX w. najbardziej znanego w wykonaniu 
słynnego, mieszkającego wówczas w Polsce, jurija Morfessiego. Powtarza się w tym 
romansie kilkakrotnie owo pełne poczucia głębokiej beznadziejności samobójcze 
rozpamiętywanie bezsensu życia po utracie kochanki, która odeszła z innym:

Ach, jesli w żyzni wsio wino
Lubwi twojej ispito,
Razbiej bokał swoj – wsio rawno
Wsia żyzń uże razbita.

pory nie powstała jednak żadna praca, która zajęłaby się tą problematyką, dysponujemy właściwie 
tylko kilkuzdaniowymi komentarzami i pojedynczym tekstem, nie do końca zadowalającym, autor-
stwa rosyjskiego badacza, W. Choriewa. Wśród wspomnianych skromnych dygresji i drobnych uwag 
na temat rosyjskich inspiracji w twórczości gałczyńskiego chciałabym zwrócić uwagę zwłaszcza na 
jeden krótki komentarz pochodzący z monografii o artyście, napisanej przez wybitnego skądinąd 
znawcę i tłumacza literatury rosyjskiej, d r a w i c z a  (op. cit.). odnajdujemy tam m.in. takie nie-
słychanie istotne stwierdzenia: „nuta cygańsko-błokowskich zaśpiewów jest w wierszach gałczyń-
skiego uchwytna, określa sporo” (s. 23); „pod odpustowo-jarmarczną feerią przebrań, małpich figli, 
improwizowanych występów, szarlatańskich sztuczek, cygańsko-burszowskich zaśpiewów »wesoł-
ka-improwizatora« twarz poety miała często grymas bólu, głos nadrywała rozpacz” (s. 137). Nieste-
ty, jak sygnalizowałam, zagadnienie owych cygańsko-błokowskich inspiracji nie zostało rozwinięte, 
a ponieważ rzeczywiście „określa sporo”, chciałabym przyjrzeć mu się uważniej. zob. też jedno- 
zdaniowe uwagi na temat rosyjskich inspiracji w twórczości autora Zaczarowanej dorożki w takich 
tekstach, jak np.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim, s. 86–87, 101, 107, 158, 173, 176, 234, 365, 
429, 565. – z a w o d z i ń s k i, Wesoły dekadent à la russe, s. 403. – d r a w i c z, op. cit., s. 23, 30, 
73, 84, 137, 193, 214, 239, 245, 271. – a. B a z y l e w s k i, Rosja w życiu i twórczości Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. „Poezja” 1987, nr 11/12, s. 162. – M. W y k a, wstęp w: k. I. g a ł c z y ń-
s k i, Wybór poezji. oprac. M. W y k a. Wyd. 6, zmien. Wrocław 2003, s. XLIII, LXIII. – g a ł- 
c z y ń s k a, op. cit., s. 117, 137.
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Razbiej bokał! W niom niet wina.
Kol niet wina, tak niet i sczastja.
W winie i strast’, i głubina,
Zabwienije muk i prizrak sczastja 55.

gałczyński na pewno znał ów romans, zwłaszcza że prawdopodobnie przypo-
minał mu jeden z jego ulubionych wierszy Błoka z cyklu Strasznyj mir, w tak samo 
desperackim, neurastenicznym nastroju. Mowa tu o tym, jak w „kabinietie resto-
rana / Za butyłkoju wina [W restauracji, w gabinecie / Przy dzwonieniu z winem 
szkieł]”, wśród „wizgu cyganskogo napiewa [cygańskiego śpiewu]” oraz „tuman-
nogo wopla dalnych skripok [zamglonego jęku dalekich skrzypek]” padają słowa: 

Żyzń razbiej, kak moj bokał!
Cztob na łoże dołgoj noczi
Nie chwatiło strastnych sił!
Cztob w pustynnom wople skripok
Pieriepugannyje oczi
Smiertnyj sumrak pogasił 56. 

W poezji gałczyńskiego, w klimacie – podobnym jak w Pięciu donosach – 
lirycznej drwiny i żartu z rosyjskiej dekadencji, ukrywającym jednak już nie 
ośmieszone, prawdziwie błokowskie, romantyczno-rosyjskie rozdarcie, przywo-
ływane są także inne słynne romanse. W wierszu Audycja dla inteligencji (1933) 
na wyczarowany przez speakera marzącego o śniegu muzyczny obraz zimowej 
zawiei nałożony został nostalgiczny obraz polskiego księżyca: „jak żydowska 
melodia w rosyjskim sercu emigranta saksofonisty” (g-1 225), i nuta z popularne-
go romansu Gaj-da trojka! Snieg puszystyj... 57 – utworu o trojce mknącej gdzieś 
kłusem daleko w srebrzystą, zaśnieżoną noc, a potem wracającej, by już nad ranem 

55 Nalej bokał. Sł. W. o w c z a r e n k o, L. d r i z o. Muz. L. d r i z o. W zb.: Tieni minuw-
szego: Starinnyje romansy. Dla gołosa i gitary. Sost. a. P. P a w l i n o w, t. P. o r ł o w a. Sankt-
-Pietierburg 2007. Podaję tekst za stroną internetową: www.a-pesnigolosa. Przekład: „ach, jeśli 
w twoim życiu wypite już zostało do ostatniej kropli wino, rozbij swój kieliszek – przecież już 
wszystko jedno, całe życie rozbite. rozbij kieliszek! Nie ma w nim już wina. a skoro nie ma wina, 
to i szczęścia nie ma. W winie i namiętność ukryta, i głębia [uczuć], zapomnienie o cierpieniu i ma-
rzenie o szczęściu”.

56 a. B ł o k, „Iz chrustalnogo tumana...” W: Sobranije soczinienij w wośmi tomach. red.  
W. N. o r ł o w, a. a. S u r k o w, k. I. C z u k o w s k i j. t. 3: Stichotworienija i poemy. 1907–1921. 
Moskwa–Leningrad 1960, s. 11–12. Przekład polski, pt. Z kryształowych snów zamieci…, autorstwa 
k. a. j a w o r s k i e g o  (w: Pisma. Wyd. jubileuszowe. t. 2: Od Łomonosowa do Jewtuszenki. 
Lublin 1972, s. 279–280):

Życie jak mój kielich skrusz.
By na łożu długiej nocy
Nie starczyło żądzy sił,
By w pustynnym skrzypiec echu
Przelęknione nasze oczy
zgasił mroczny śmierci pył.

S. M. S a l i ń s k i  (Gwiazda. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim, s. 87) opowiada, jak 
kiedyś autor Dwóch gitar bez namysłu wyrecytował ten wiersz we własnym tłumaczeniu, ale wów-
czas, niestety, nikt nie pomyślał, by go zapisać. 

57 Gaj-da, trojka! Snieg puszystyj... W zb.: Antołogija russkogo romansa. Sieriebrianyj wiek. 
oprac. W. k a ł u g i n. Moskwa 2006, s. 615–616. Muzyka i słowa pochodzą od „króla romansu” 
z przełomu w. XIX i XX, M. k. S z t i e j n b i e r g a. romans ten najbardziej znany był w wykonaniu  
a. Wialcewej. 
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odwieźć zawstydzoną kochankę trwożnie powątpiewającą w prawdziwość czy po 
prostu trwałość miłości i namiętnych pieszczot, jakimi ją obdarzono. Warto pod-
kreślić, że księżyc, burza, śnieg, wiatr, latarnie, dorożka z trupem poety, mdląca 
rozpacz, zacierająca się czy zamarzająca w przenikliwym chłodzie zawiei „świńska 
twarz świata” i nienawiść do tych wszystkich oportunistów, „którym się żyje dziś 
najfajniej [...]”, podczas gdy inni „mrą bez pracy [...]” (g-1 225) – to elementy 
poza tym że typowe dla romansów rosyjskich, także upodabniają wiersz gałczyń-
skiego do Błokowskich ponurych wizji zimowego, demonicznego Petersburga 
z prostytutkami, takiego np. jak z cyklu Straszny świat czy Miasta. teksty te zbli-
ża pokrewne poczucie przegranej, ale i nie wygasły do końca straceńczy, związa-
ny ze świadomością klęski, bunt przeciw upodleniu i beznadziejności.

Wśród innych – zaczerpniętych z rosyjskich romansów i pieśni – wersów, na 
które należałoby zwrócić uwagę, znajdują się jeszcze np.: wprowadzony do wiersza 
gałczyńskiego Rosja tatarsko-mongolski zaśpiew „Aj, dierbień, dierbień kaługa” 
(g-1 288) ze znanej czastuszki Tulskaja garmoń; wersy „ach, co za ból...” czy „Bij 
w struny, bij [...]” (Romans, g-1 308), jakby żywcem wzięte z romansów śpiewanych 
przez Leszczenkę (w Polsce, w r. 1939 dostępne były importowane nagrania tego 
popularnego śpiewaka); refren „nie gniewaj się, / weź mnie na piersi i nie wydaj 
światu” z Balu u Salomona (g-1 199–200) – przypominający słynne „pocełujem 
daj zabwieńje” (N. zubowa, Pod czarujuszczej łaskoj twojeju...); kołysankowy 
detal „spi, mładieniec moj priekrasnyj. / Bajuszki-baju” (Kołysanka pisarzy, g-1 
266), odwołujący się do typowych rosyjskich kołysanek w stylu Baju, baju, mił 
wnuczonok aleksandra ostrowskiego i Władimira Nikiticza kaszpierowa, Koły-
bielnoj piesni konstantina Balmonta czy tej z muzyką Nikołaja rimskiego-korsa-
kowa; wreszcie groteskowo przedrzeźniane fragmenty w Piosenkach naczelnika 
wydziału grobownictwa, gdzie mamy i tamarę, i nieszczęśliwego kochanka stoją-
cego pod jej oknem z gitarą (jak w cygańskim walcu Prigożego – Miłaja), rewolwer, 
jegierowską koszulkę, pęknięte struny, groźbę: „jeszcze zapłaczesz, / gdy mnie 
zobaczysz w trumnie...”, i okrzyk „Żegnaj” (g-1 339) (jak w jesieninowskim ro-
mansie Zielonaja priczoska...). do tej listy można byłoby dodać ewentualnie także 
„rosyjskie napomknienia” z utworów późniejszych, z lat czterdziestych i zwrócić 
uwagę na kiplingowski wiersz „Jeżeli” (1946), wprowadzający charakterystyczne 
wyrażenie „Wołga-Wołga” pochodzący z pieśni Stieńka Razin, znanej też pod innym 
tytułem: Iz-za ostrowa na strieżeń 58; oraz wers: „romansidło z janczarami / »twe 
palce pachną konwaliami«” (g-2 81), przekornie nawiązujący do piosenki Wertyń-
skiego Waszy palcy pachnut ładanom, gdzie palce pachną nie konwaliami, ale ka-
dzidłem. 

Wyliczanie można byłoby kontynuować i pokazać np., jak poeta przejmuje 
niektóre podstawowe tematy, motywy romansowe, gdy obraca się w kręgu wspo-
minania, pamięci, zapominania czy gdy mówi o nocy, księżycu i pieśni słowików, 
o sadach i altankach – miejscu spotkań zakochanych, ale nie chodzi o sporządzanie 
katalogu romansowo-pieśniowych odwołań w wierszach gałczyńskiego. zależy 
mi raczej na uwydatnieniu samego faktu, że wiele utworów poety – takich jak 
Szafirowa romanca (1935), Romanca o trzech siostrach emigrantkach (1928), 

58 Należy przypomnieć, że pieśni o Wołdze były w rosji bardzo popularne; wyrażenie „Wołga-
-matuszka” pojawiało się w nich bardzo często. zob. Antołogija russkogo romansa. Zołotoj wiek. 
oprac. W. k a ł u g i n. Moskwa 2007, s. 636.
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Serenada (1939), a zwłaszcza Ej, po szerokiej drodze (1938) i Piosenki naczelnika 
wydziału grobownictwa (1936) czy À la russe (1937) – doskonale naśladowało 
śpiewane wówczas w okresie międzywojennym, zwykle w tłumaczeniu Bajkow-
skiej, choć dość często i w oryginale, dekadenckie cygańskice romanse, jak: Nie 
uchodi, Chrizantiemy, Para gniedych, Kalitka czy Ugołok, albo się do tych roman-
sów odwoływało. a nawiązywały do nich owe wiersze nie tylko przez wprowa-
dzanie fragmentów oryginalnych romansów (np. na wzór Błoka inkrustującego 
wiersze epigrafami z Utra tumannogo) czy przez przywoływanie melodramatycz-
nego sztafażu: gitary lub bałałajki, samobójstw, alkoholu, zawodów miłosnych, 
współtworzących aurę rzewnych sentymentalnych melodii; ale i przez muzyczne 
ukształtowanie wiersza na wzór romansu. Stąd bowiem prawdopodobnie u gał-
czyńskiego tyle westchnień typu „ej, pod Wawrem, ej, na szosie lubelskiej [...]”, 
„W niebie rozpacz. ale jaka! [...]” (À la russe, g-1 378), „ej, po szerokiej drodze, 
sam jeden, sam jeden z harmonią [...]” czy „ej, gwiazdy! [...]” (Ej, po szerokiej 
drodze..., g-1 415), „ech, bo grały, już grały te szuje [...]” (Bal u Salomona, g-1 
218), „Hej! po szerokiej drodze bezpańskiej [...]” (Buty szewca Szymona, g-1 294), 
„ach, co za ból [...]” (Romans, inc. „kobiecy głos w brzozach”, g-1 308). W taki 
sposób zaczynały się m.in. romanse rosyjskie: „Nu że, jamszczik, poskoriej...”; „Nu, 
bystriej letitie koni...”; „Ach, lubi mienia biez razmyszlenij...”; „Ach, ja wlublon 
w głaza odni...”; „Ech, jamszczik, goni-ka k »Jaru«...”; „Ech, dusza moja, my  
s toboj nie para...”; „O, wier’ mojej lubwi...”; słynne „O, gowori chot’ ty so mnoj...”; 
„Och, toszno mnie...” –by podać zaledwie kilka przykładów. 

Nasycanie romansów wykrzyknieniami wzmacniało ekspresję przekazywanych 
treści, służyło ich upatetycznieniu, uwzniośleniu, a zarazem było jakby świadec-
twem prawdziwości wyśpiewywanych uczuć. Wykrzyknienia naśladujące wes-
tchnienie, jęk, śmiech czy płacz były odpowiednikiem nie wyrażonych uczuć, 
dorównywały im zresztą dynamiką i siłą wyrazu. gałczyński, którego wiersze 
wypływały „ze źrodeł emocjonalnych [...]”, jak ujął to Czechowicz 59, świadomie 
posługiwał się ową magią emocji ukrytej w wykrzyknieniach, wykorzystywał 
także ich nieocenione walory dźwiękowe. 

jeszcze jeden element zbliżający (w pewnym tylko stopniu, bo cecha ta świad-
czyć może również o wielu innych sprawach) wybrane utwory gałczyńskiego do 
romansów rosyjskich stanowią też dramatyzujące narrację liryczną zwroty do 
adresata, adresatki, upodabniające wiersz do dialogu (na tę cechę romansów i liry-
ków Błoka wskazywał jurij tynianow): „ty mnie nie kochasz. ja to wiem [...]”,  
„U mnie rewolwer jest. ty wiesz. / ty dobrze wiesz, tamara”, „jeszcze zapłaczesz 
[...]”, „a ot zobaczysz [...]”, „żegnaj mi, tamaro...” (Piosenki naczelnika wydziału 
grobownictwa, g-1 338–340); „Śpiewaj, bracie [...]. Naciskaj należny klawisz, / 
nutę po nucie...” (Ej, po szerokiej drodze, g-1 415). typowy romans zawsze zwró-
cony był ku „ty”, zawsze obfitował w imperatywy, jak pisał znawca gatunku: 
„każdy romans to jakby zwinięty miniaturkowy melodramat, opowiedziany w śpie-
wanych wierszach przez jednego jego uczestnika – drugiemu” 60.

związki z rosyjskim romansem nie ograniczają się jednak w twórczości gał-

59 j. C z e c h o w i c z, Dwa aspekty. W: Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie. Wstęp, 
wybór, oprac. t. k ł a k. Lublin 1972, s. 182. 

60 M. P i e t r o w s k i j, „Jezda w ostrow lubwi”, ili czto jest’ russkij romans. „Woprosy litie-
ratury” 1984, nr 5, s. 83.
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czyńskiego do dosłownych, sparafrazowanych lub sparodiowanych cytatów z po-
pularnych szlagierów, jakimi były w okresie międzywojennym cygańskie romanse; 
nie zamykają się również w naśladowaniu ich piosenkowo-romansowej melodyj-
ności – przez wykrzyknienia czy onomatopeiczną stylizację na piosenkę z gitarą, 
by odwołać się choćby do Romansu (inc. „kobiecy głos w brzozach”) czy do frag-
mentu, gdzie pojawia się gulistan w Balu u Salomona I gdzie próbuje się naślado-
wać szarpnięcia strun, gdzie wtrącone słówko „mówi” – jak świetnie wyczuł Cze-
chowicz – gra jak akord (g-1 205–206) i „już zaczyna się srebrna muzyka słowa” 61. 

Istotnym aspektem, na który trzeba jeszcze zwrócić uwagę, jest wyraźne na-
wiązywanie, najczęściej na prawach parodii, pastiszu – do nastroju uczuciowego, 
stanowiącego o specyfice tego gatunku, obejmującego zwłaszcza dwa charaktery-
styczne obszary określone przez Puszkina jako „razgulje udałoje” („zuchowate 
rozpasanie” czy, jak przełożył adam Ważyk: „dzika hulanka”) i bezbrzeżna „sier-
diecznaja toska” („serdeczna tęsknica”, w przekładzie Ważyka: „troska”, która się 
żali 62). Chodziło przy tym jednak nie tylko o rodzaj uczuć przywoływanych w ro-
mansie, ale o ich skalę. Przypisany kanonicznym tekstom romansowym swoisty 
koturn uczuciowy, wzmożony emocjonalizm wiązał się bowiem z pewnego rodza-
ju maksymalizmem, dającym się streścić w trzech słowach: wszędzie, zawsze, 
nigdy, lub może podsumować wersem z zapomnianego już romansu N. Siewiero-
go: „Wied’ dla mienia i muki, / I raj... wsio – wy! [Wszak jest Pani moim cierpieniem 
i moim rajem, jest Pani dla mnie wszystkim]” 63. jeśli mowa więc była o miłości, 
to takiej po grób, na zawsze, jedynej na świecie; jeśli o złamanej obietnicy – to 
najboleśniejszej i najbardziej niespodziewanej, czyniącej z każdej rzeczy wyłącz-
nie grę; jeśli o pamięci – to towarzyszyła jej przysięga, że nigdy nie zapomni się, 
ale o wszystkim tak innym się zapomni, jednego tylko nie będzie nigdy można... 
owym maksymalistycznym przekonaniom wtórował fatalistyczny światopogląd 
– dyktujący autorowi popularnego romansu Czudnyj miesiac pływiot nad riekoju 
np. taką frazę jak: „Nam tiepier’ uż s toboj nie sojtisia, Wierno, tak uż ugodno 
sud’bie [Nie pisane nam się spotkać. Widać, tak chciał los]” 64. „Rokowaja strast’ 
[zgubna namiętność]”, „rokowaja lubow’ [zgubna miłość]”, „rokowoj czas [fatal-
ny czas]”, „rokowyje obstojatielstwa [fatalne okoliczności]”, „rokowoje swidanije 
[fatalne spotkanie]”, „pojedinok rokowoj [fatalny pojedynek]”, „dar sud’by [dar 
losu]”, „nie sudiłoś [nie było sądzone]”, „tak sużdieno [tak przeznaczone]” – były 
nieodłącznymi znakami rozpoznawczymi „żestokogo romansa” 65. 

Wiele z wymienionych już wierszy gałczyńskiego układa się właśnie według 
takich zasad – tworząc struktury upodabniające się do typowej dla romansu mo-
zaiki rozpaczy, depresyjnego smutku, rzadziej nadziei lirycznej. dotyczy to zwłasz-
cza tekstów z motywem, nazwijmy go: kawiarniano-alkoholowym, takich np. jak 

61  C z e c h o w i c z, Dwa aspekty, s. 183.
62 a. P u s z k i n, Droga zimowa. W: Wybór wierszy. oprac. B. g a l s t e r. Wrocław 1982, 

s. 234. BN II 201 (przeł. a. Wa ż y k).
63 Jedwa mienia uznali. Sł. N. S i e w i e r s k i. Muz. a. a b a z a. W zb.: Oczi czornyje. Sta-

rinnyj, russkij romans. Moskwa 2004. Na stronie: http://a-pesni.org/romans/abaza/edvamenia.php 
(data dostępu: 29 V 2009).

64 Czudnyj miesiac... Cyt. z: Piesni i romansy russkich poetow. red. W. j. g u s i e w a. Mo-
skwa–Leningrad 1965. Na stronie: http://az.lib.ru/n/neizwestnye/text_0250.shtml (data dostępu:  
29 V 2009).

65 P i e t r o w s k i j, op. cit., s. 72.
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elegia Na dziwny a niespodziewany odjazd poety Konstantego, Serwus, madonna, 
Bal u Salomona czy Wileńskie imbroglio, w ogóle wiersze z cyklu wileńskiego. 
Wprawdzie przedstawianie (ukrywanie?) rozpaczy (przez wstydliwość?) w kostiu-
mie groteski, sprawiało, że byli tacy czytelnicy, którzy głębi owego „błokowsko-
-romantycznego” rozdarcia poety, owej „wielkiej walizki rozpaczy” (Notatki 
z nieudanych rekolekcji, g-1 501), nie dostrzegali (świadczy o tym choćby wypo-
wiedź jana Błońskiego, odmawiającego poczucia dekadencji postawie cygańskiej 
gałczyńskiego 66); byli wszakże i tacy, którzy doskonale wyczuwali ukrytą pod 
maską błazna i kpiarza prawdę. jeden z takich uważnych czytelników zapisał: 

Istnieje [...] pewna kategoria twórców, którzy zdają się o d w r a c a ć  u s t a l o n y  p o-
r z ą d e k, zamykać cierpienie w rytmie pogodnego menueta i uśmiechać się dla wyrażenia bólu. 
tak uśmiechali się Mozart i Musset. Podobnie uśmiecha się gałczyński [...].

trzeba najpierw uchwycić główny wątek jego twórczości, zrozumieć tajemnicze przesta-
wienie znaków uczuciowych, aby spoza uśmiechu bufona i ironisty wyłoniła się otchłań smut-
ku, cierpienia i troski 67. 

Podobnie pisał o tym kazimierz Wyka (Pogranicza powieści; Tragiczność, 
drwina, realizm), widząc w postawie drwiny próbę odczynienia uroków wszech-
władnego lęku.

Piętno rosyjskiej dekadencji odciśnięte w romansie cygańskim musiało gał-
czyńskiemu, tak jak i jego mistrzowi, Błokowi, wydawać się nie tylko najtrafniejszym 
wyrazem duszy rosyjskiej 68, ale i ekspresją najbardziej osobistych oraz głęboko 
skrywanych prawd serca. W przeciwnym razie rzeki w lirykach gałczyńskiego nie 
łkałyby „czarno, ciemno, po rosyjsku” (Noc w Wilnie, g-1 309), rosjanka nie by-
łaby tą, która zna tajemnice smutku (Pięć donosów, g-1 283), a muzyka by nie 
„wyła wurdałakiem, co się napił krwi pod flet Cygana” (Bal u Salomona, g-1 218).

Cygańskie romanse Juliana Tuwima – 
czyli o aptekarzowej i Piotrze Płaksinie

Gitara miłaja,
Zwieni, zwieni!
Sygraj, cyganka, czto-nibud’ takoje,
Cztob ja zabył otrawlennyje dni,
Nie znawszyje ni łaski, ni pokoja 69.

Poezja gałczyńskiego jest wyjątkowo dogodnym materiałem, na którego 
podstawie nie tylko śledzić można odbijające się w niej zainteresowania muzycz-

66 j. B ł o ń s k i, Konstanty Ildefons Gałczyński. W: Poeci i inni. kraków 1956, s. 88.
67 B. M i c i ń s k i, Pochylmy się nad wierszami Gałczyńskiego. „Prosto z Mostu” 1936, nr 13. 

zob. też głos W. P. S z y m a ń s k i e g o  w artykule Z „wielką walizką rozpaczy” („tygodnik Po-
wszechny” 1963, nr 49).

68 trzeba także zaznaczyć, że demokratyzm tego gatunku muzycznego, jego związek z kulturą 
popularną, miał swoją siłę oddziaływania zarówno na Błoka, jak i na gałczyńskiego i odgrywał rolę 
niebagatelną w ich fascynacjach. 

69 S. j e s i e n i n, Ruś uchodiaszczaja. W: Sobranije soczinienij. t. 3: Stichotworienija i poemy 
(1924–1925). Moskwa 1967, s. 50. Przekład polski, autorstwa j. Ł o b o d o w s k i e g o, pt. Rosja 
odchodząca (w: U przyjaciół. Lublin–Warszawa 1935, s. 88): 

gitaro miła,
dźwięcz i dzwoń, i brzmij!
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ne i literackie samego autora, ale i odkrywać najpopularniejsze „obiekty” upodobań 
kultury masowej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. trzeba wszakże 
kolejny raz zaznaczyć, że poezja ta nie jest świadectwem jedynym; rosyjski cy-
gański romans „słychać” także w innych utworach, u innych poetów, np. u juliana 
tuwima, by wspomnieć choćby o nucącej romans aptekarzowej z wiersza Moja 
tęsknota (z tomu Biblia cygańska) czy o sentymentalnym poemacie Piotr Płaksin, 
który – podobnie jak to miało miejsce w wielu lirykach gałczyńskiego – stanowi 
pełny humoru i drwiny, prześmiewczy obrazek z historii recepcji cygańskiego 
romansu w Polsce. Można byłoby nawet dodać więcej: poemat o nieszczęśliwie 
zakochanym telegrafiście ze stacji Chandra Unyńska to kolejna mała antologia 
motywów pochodzących z cygańskich romansów. tragedia zrelacjonowana w utwo-
rze dotyczy wprawdzie nie „siemistrunnoj” gitary czy „szarmanki”, ale – na prawach 
groteski – klarnetu. to właśnie dzięki umiejętności gry na nim konkurent główne-
go bohatera wiersza, technik Włas Fomycz zapojkin, uwodzi serce bufetowej 
jadzi, uwodzi je, wykonując romanse cygańskie i rosyjskie pieśni. zapojkin – jak 
czytamy – grał na klarnecie, niestety, „przepięknie”:

Czasem tak smętnie, jak gdyby 
trawił go żal najstraszniejszy... 
a wtedy grywał przeciągle: 
Ostatni dzionek dzisiejszy... [Piotr Płaksin, t 24]

Ostatni dzionek dzisiejszy, czyli Poslednij nyniesznyj dienioczek, to piosenka 
rosyjska z przełomu w. XIX i XX, rozsławiona m.in. dzięki pięknemu wykonaniu 
Saszy (aleksieja Michajłowicza) dawydowa, zwanego operetkowym Mazzinim, 
nagranemu w 1911 r. w największej wytwórni płyt gramofonowych w Polsce 
i w Imperium rosyjskim, o której już wspominałam, w „Syrena record”. Pieśń ta 
cieszyła się nadzwyczajną popularnością, miała nawet wiele wariantów – kobiecy, 
żołnierski, marynarski, kozacki, rewolucyjny (dotyczący wydarzeń z 1917 r.), 
więzienny („błatnyj”). W wersji pierwotnej wzywała do wojskowej służby, opo-
wiadała o żegnaniu się z bliskimi, potem przekształciła się w muzyczne pożegna-
nie rekruta odchodzącego na wojnę, a jeszcze później stała się romansem o traco-
nej miłości, o obietnicy zachowania jej w pamięci na zawsze. We wszystkich 
wersjach w każdym razie znajdujemy dużo łez:

Poslednij nyniesznij dienioczek
Gulaju s wami ja, druzja,
А zawtra rano, czut’ swietoczek,
Zapłaczet wsia moja semja. 

Nie płacztie, mat’ moja rodnaja,
Оtiec, i bratja, i siestra,
I ty nie płacz, o dorogaja,
Rasstat’sia nam priszła pora 70.

zagraj, Cyganko, smutne pieśni swoje,
bym nie pamiętał tych zatrutych dni,
co nie zaznały szczęścia ni spokoju.

70 Cyt. z: W naszu gawań zachodzili korabli. Wyd. 2. Мoskwa 2000. Na stronie: www.a-pesni.
golosa.info (data dostępu: 29 V 2009). Przekład: „dziś już ostatni dzień jestem z wami, przyjaciele. 
a jutro rano, ledwie świt zajaśnieje, zapłacze cała moja rodzina. Nie płaczcie, matko moja rodzona, 
ojcze, bracia, siostro. I ty, moja ukochana, nie płacz. Przyszedł czas się rozstać”.
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kiedy pogoda za oknem bufetu nie sprzyjała dobremu humorowi, a tłukący 
się po polach wicher i hucząca zawieja sprawiały, że tony klarnetu stawały się 
jeszcze bardziej żałośliwe, wtedy Włas Fomycz po odśpiewaniu Posledniego die-
nioczka grał także: „och, żal mi ciebie, Rassieja!” (t 25), ale te nawiązujące do 
jesieninowskich strof nuty nie zawsze odpowiadały pannie jadzi. Wolała chyba 
raczej, by – kiedy uwodziciel otrząsnąwszy się z „russkoj toski”: 

Przepięknie grał na klarnecie.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Czasem prześlicznie i słodko, 
jakoś łagodnie i czule; 
a czasem dziko, wesoło: 
o samowarach i tule. [t 24]

Wówczas dopiero bufetowej, rozlewającej z oddaniem wódkę do kieliszków, 
„Serce z wzruszenia aż mięknie [...]”, więc szepcze: „Włas Fomycz, / Pan gra tak 
cudnie... tak pięknie...” (t 24). Piosenka o tule, o której tu mowa, to najprawdo-
podobniej wspomniana już przy okazji gałczyńskiego czastuszka Tulskaja garmoń, 
najwidoczniej bardzo popularna w szynkach w okresie międzywojennym. Natomiast 
w przypadku samowara chodziło zapewne o polski fokstrot, skomponowany 
w 1931 r. dla kabaretu „Morskie oko” przez Fanni gordon (pseudonim Fainy 
kwiatkowskiej), do słów andrzeja Własta (do rewii Wyprawa na księżyc). Nagra-
ny dwa lata później przez niemiecką firmę „Polydor” w wersji rosyjskiej, wkrótce 
potem wykonywany z upodobaniem przez słynnego Leonida Utiesowa, stał się 
jedną z najpopularniejszych piosenek rosyjskich 71. W oryginale będąc fokstrotem, 
utwór funkcjonował jako romans, upodabniając się do niego nastrojem i tematyką:

U samowara ja i moja Masza, 
А nа dworie sowsiem uże tiemno. 
Kаk w samowarie, tаk kipit strast’ nasza. 
Smiejotsia miesiac wiesieło w okno.

Mаszа czaj mnie naliwajet, 
I wzor jejo tak mnogo obieszczajet. 
U samowara ja i moja Masza – 
Wprikusku czaj pit’ budiem do utra! 72

odpowiedzialnym za efektywność zalotów tuwimowskiego zapojkina był 
więc zapewne muzyczny repertuar – pieśni słodkie, czułe i łagodne, w rodzaju 
takich uwielbianych wówczas w Polsce romansów, jak Kalitka, Ugołok czy Nie 
uchodi, pobud’ so mnoju. drugiemu pokrzywdzonemu przez los bohaterowi prócz 
tego, że, oczywiście, w ogóle grać nie potrafił ani na klarnecie, ani na gitarze czy 
harmonii, bliższy był natomiast romans żestokij. Sercu Piotra Płaksina wypełnio-
nemu bezsilną rozpaczą, cierpieniem bez winy, bezbrzeżnym bólem beznadziei, 

71 zob. a. M a l g i n, Ukradiennaja piesnia. „argumienty i fakty” 1991, nr 6. artykuł dostęp-
ny też na stronie: jw.

72 Cyt. z: Zaprieszczennyje piesni. Piesiennik. Sost. А. I. Ż e l e z n y j, L. P. S z e m i e t a,  
А. Т. S z e r s z u n o w. Wyd. 2. Мoskwa 2004. Na stronie: jw. Przekład: „Przy samowarze [siedzimy] 
ja i moja Masza, a na dworze już zupełnie ciemno. Nasza namiętność kipi jak wrzątek w samowarze. 
do okna zagląda śmiejący się wesoło księżyc. Masza nalewa mi herbaty. jej spojrzenie jest tak obie-
cujące. Przy samowarze [siedzimy] ja i moja Masza. Będziemy zagryzać cukrem herbatę do rana”.
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żalem najstraszniejszym, tęsknotą – kto wie, czy stało się tak dopiero za sprawą 
zawodu miłosnego, czy była to po prostu druga Płaksinowa natura – odpowiadały 
bardziej romanse w stylu Łabędziej pieśni (Lebiedinaja piesnia, inc. „Ja gruszczu, 
jesli możesz poniat’”), Pieszczot dawno zapomnianych (Zabyty nieżnyje łobzanija), 
Chryzantem czy utworów w rodzaju: Przy kominku (U kamina), Niszczaja (inc. 
„Zima, mietiel i o krupnych chlopjach”) lub Pożalej bądź Żałobno stoniet wietier. 
tu chyba tkwiła przyczyna porażki w konkurach, bufetowa przecież była nie jakąś 
wrażliwą na rosyjskie smutki tanią, anisją, Żenią, olgą, awdotią, Nastasją, Wie-
rą, aniutą, Nataszą, Marią Pawłowną, Siemionową Maszą – jak to się wylicza 
w poemacie – ale nie dającą się wciągnąć na dno rozpaczy Polką!

Utwór tuwima, prócz tego, że przywoływał określone, konkretne romanse 
i piosenki, sam upodobnił się do „żestokogo” romansu (zwłaszcza część szósta 
poematu mogłaby z powodzeniem funkcjonować jako romans). Historia cichej 
tragedii telegrafisty jest przecież typową opowieścią o smutnym i zdradliwym życiu, 
o nieodwzajemnionej, beznadziejnej miłości, zakończonej samobójstwem. kiedy 
Piotr Płaksin wyznaje w liście do jadzi swe pełne tęsknoty uwielbienie (powtarza-
jąc tym samym Puszkinowski gest zakochanej w onieginie Natalii albo raczej na-
śladując Żełtkowa z opowiadania kuprina Bransoletka z granatów), pisze o rosyj-
skiej jesieni, szarym niebie, dalekich polach i trzech krzewinach kalekich i wzdycha:

I jest niezmierna tęsknota, 
I żale stare, banalne,
I oczy bardzo dalekie, 
I słowa, słowa żegnalne...

ach, serce biedne, wzgardzone! 
ach, oczy śmiesznie płaczące! 
o, łkania w noce bezsenne! 
o, łzy miłości gorące! 

Wyrażone w tych wersach westchnienia, z charakterystyczną wyliczanką 
zbierającą modelowe szczegóły współtworzące klimat rosyjskiej „toski”, odwołu-
ją się do klasycznych romansów – jak choćby tych ułożonych przez pianistę-akom-
paniatora z moskiewskiej restauracji „jar”, Prigożego, do apuchtinowskich Noczi 
biezumnych z popularną strofą wymieniającą w jednym szeregu:

Noczi biezumnyje, noczi biessonnyje, 
Rieczi nieswiaznyje, wzory ustałyje… 
Noczi, poslednim ogniom ozarionnyje, 
Osieni miortwoj cwiety zapozdałyje! 73 

– czy może do Noczi osiennich z repertuaru jekatieriny jurowskiej (1886–1949): 
Noczi osiennije, 
Noczi nienastnyje, 

73 a. a p u c h t i n, Noczi biezumnyje, noczi biessonnyje. W zb.: Antołogija russkogo romansa. 
Zołotoj wiek, s. 897. do słów tego właśnie utworu muzykę napisali m.in. P. C z a j k o w s k i  (1886), 
P r i g o ż i j  (wersja przerobiona przez L. C z a r n ą  i zatytułowana jako Smiatyje rozy), N. S i e r-
w i z  (1873), a. S o ł o g u b  (1890), j. W i l b u s z e w i c z  (ok. 1900). jednak najbardziej znany 
jest ów wiersz jako cygański romans z muzyką a. S p i r y  (1873). Przekład: „o, noce szalone, noce 
bezsenne, słowa nieskładne, zmęczone spojrzenia, noce oświetlone ostatnim już ogniem, kwiaty 
spóźnione martwej jesieni”.
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Wietra chołodnogo 
Stony głubokije, 
Slozy goriuczije, 
Stony naprasnyje, 
Sczastje minuwszego, 
Griozy dalekogo, 
Noczi osiennije. 
Miertwy i mraczny 
Doliny sosiednije, 
Grustno poblekli 
Cwiety błagowonnyje, 
W sierdce ugasli 
Molitwy poslednije! 
Noczi osiennije, 
Noczi nienastnyje! 74

jak już wspomniałam, takich reminiscencji z rosyjskich cygańskich romansów, 
odwołań do ich poetyki wyśledzić można byłoby o wiele więcej. dziś są raczej 
nieczytelne, nikt już nie rozpoznaje zapisanego w wierszach brzmienia „kołokol-
czikow” czy „siemistrunnoj” gitary, choć wciąż jest ono dla nas emblematem ro-
syjskości – by odnieść się choćby do symbolicznej sceny z Miłości na Krymie 
Sławomira Mrożka, gdzie jeden z bohaterów, porucznik Piotr aleksiejewicz Sjej-
kin, śpiewa po rosyjsku romans jakowa Feldmana Jamszczik 75. Przypomnieć o nich 
jednak warto, gdyż świadomość rosyjskiego, muzycznego kontekstu pozwala 
odkryć sensy zapoznane, zamknięte w poszczególnych utworach. Poza owym 
wzbogaceniem możliwości interpretacyjnych, chodzi również o ujawnienie związ-
ków, jakie z kulturą rosyjską łączyły poezję okresu międzywojennego. Bez do-
strzeżenia polsko-rosyjskiego dialogu nie sposób bowiem w pełni zrozumieć 
ówczesnej literatury, nie sposób też pojąć, przeniknąć do wnętrza, do najgłębszego 
dna także późniejszej twórczości artystów z tą epoką związanych. z Romansu 
rosyjskiego kazimierza Wierzyńskiego (z tomu Korzec maku á1951ñ) nie udałoby 
się odczytać śladów prowadzących od wzmianek o Chagallu do ukrytego tam 
uwielbienia dla poezji Błoka i cygańskich romansów z ich chandrą śmiertelną, 
naszyjnikiem rozpaczy, beznadziejną „skuką” rosyjską, uciekającą od zimowej 
„wjugi” w egzotyczne raje kochania 76.

ale przede wszystkim całe to śledztwo w sprawie romansów służyć miało 
udowodnieniu, że kultura popularna (częściowo także kultura wysoka) okresu 
międzywojennego wpisana była w cygańsko-rosyjski kontekst bardzo głęboko. to 
zaś jest jeden z powodów, dla których ośmielam się twierdzić, iż dzieło Błoka, 
swoiste przewodnictwo ducha poety przyjmowane było wówczas często niemal 
bez słów, niekiedy nawet bezrefleksyjnie i nieświadomie. dla wielu twórców pol-
skiej kultury dwudziestolecia międzywojennego wychowanych w rosyjskich 
gimnazjach i na carskich uniwersytetach ujęty à la Błok temat cygański, temat, 

74 j. P r i g o ż i j, Noczi osiennije. W zb.: Antołogija russkogo romansa. Sieriebrjanyj wiek, 
s. 596–597. Przekład: „o, noce jesienne, noce słotne, wiatru chłodnego skargi żałosne, łzy rzewne, 
westchnienia nadaremne, szczęście minione, marzenia dalekie. o, jak martwe i mroczne są doliny, 
wonne kwiaty smutno zwiędły, w sercu zgasły ostatnie modlitwy! o, noce jesienne, noce słotne!” 

75 S. M r o ż e k, Miłość na Krymie. Warszawa 1994, s. 35–36 (akt I).
76 M. C h a g a l l  (Moje życie. Przeł. j. S e l l. kraków 2003) ubóstwiał Błoka, cenił zwłaszcza 

jego Budę jarmarczną. 
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z jakim mocno zrosła się kultura i literatura rosjan, stał się częścią tradycji własnej 
albo co najmniej tradycji bardzo bliskiej. 

W krainie niewinności, magii i wolności – 
czyli cygańskie bukoliki

...za górami, za lasami
tańcowała Małgorzatka z Cyganami.
Przyszedł ojciec, przyszła matka:
Chodź do domu, chodź do domu, Małgorzatka!

– ja nie pójdę, idźcie sami,
Wolę tańczyć, wolę tańczyć z Cyganami.  
                               (Z wierszy o Małgorzatce, t 191)

Zwonkoj piesnieju swojeju
Probudit’ lubow` sumieju,
W mir wołszebnyj i inoj
Uniesu na kryljach piesni toj 77.

romanse cygańskie, które – jak próbowałam dowieść – rozbrzmiewały nie 
tylko w przedwojennych polskich kawiarniach, lecz i w ówczesnej poezji, uznać 
więc chyba można za ważny element bogato zróżnicowanej mozaiki kulturowej, 
jaką układały gusta odbiorców i twórców kultury II rzeczypospolitej; w każdym 
razie na pewno za jeszcze jeden dowód głębokich i inspirujących związków pol-
sko-rosyjskich tego okresu. ale nie na tym kończy się oddziaływanie rosyjskiej 
cygańszczyzny. W poezji międzywojennej zaobserwować bowiem można także 
jakąś szczególną, zwiększoną częstotliwość pojawiania się obrazów przywołujących 
idylliczne scenki z życia cygańskich taborów. zapewne i na to ostentacyjnie wy-
rażone zainteresowanie romskim nomadyzmem znaczący wpływ miała – jeszcze 
raz to podkreślę – twórczość uwielbianych wówczas i bardzo chętnie czytanych 
rosyjskich poetów: Błoka, jesienina, Siewierianina, również Puszkina. Sile i uro-
kowi cygańskiego tematu, wokół którego koncentrowało się wiele sensów ważnych 
dla filozofii poetyckiej wielkich rosjan, przypisać chyba można pojawienie się 
większości z licznych napomknień o pławiących konie „braciach ciemnego ple-
mienia [...]” (Wierzyński) 78. 

Cygański śpiew był w poezji rosyjskiej przede wszystkim antytezą strasznego 
świata, obdarowywał chwilą ukojenia i „zabwienja” (‛zapomnienia’) i otwierał 
drogę w inny czas, w inną, pozaziemską przestrzeń. tak działo się np. w utworze 
jesienina Rosji odchodzącej, gdzie Cyganka proszona była o pieśń, dzięki której 
zapomnieć będzie można „otrawlennyje dni / Nie znawszyje ni łaski, ni pokoja”; 
tak było w wierszach Błoka, gdzie Cyganki szczodrze ofiarowywały przemijające, 
ale bardzo cenne poczucie „żyzni”, chwilę „niewozmożnogo sczastja [niemożliwe-
go szczęścia]”, „bried biezumja i strasti, / Bried liubwi... [sen o szalonej namięt-
ności, złudzenie miłości]” 79 (także w utworach Siedoje utro, Dym ot kostra...;  

77 Ja, Cyganka, docz stiepiej... Na stronie: http://a-pesni.org/romans/jacyganka.htm (data do-
stępu: 29 V 2009). Przekład: „ja, Cyganka, córka stepów, dźwięczną pieśnią moją umiem obudzić 
miłość. Potrafię unieść na skrzydłach tej pieśni w czarowny, inny świat”.

78 k. W i e r z y ń s k i, Przygoda z Cyganami. W: Poezje zebrane, t. 2, s. 81.
79 a. B ł o k, Natianulis gitarnyje struny... W: Sobranije soczinienij w wośmi tomach, s. 213.
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S każdoj wiesnoju puti moi krucze...; cykl Karmien). Podobnie w nostalgicznych 
utworach aleksieja tołstoja, aleksieja kolcowa, aleksandra Poleżajewa, jewgie-
nija Boratyńskiego i wielu, wielu innych. apologia życia cygańskiego była w li-
teraturze rosyjskiej XIX i XX w. – zakorzenionej głęboko w tradycji Puszkinowskiej 
– formą protestu przeciw ówczesnej cywilizacji i tyranii praw rządzących życiem 
społecznym, była wyrazem buntu przeciw historii oraz polityce w imię umiłowanej 
ponad wszystko wolności. I wydaje się, że polscy międzywojenni poeci, wycho-
wani na Puszkinie, Błoku i jesieninie, motywy cygańskie pojawiające się w ich 
twórczości odczytywali właśnie w tym duchu, a w konsekwencji – we własnych 
wierszach, podobnie jak oni, swe marzenia o ukojeniu i rajskiej wolności kiero-
wali właśnie ku Cyganom czy Cygankom. Wierząc w magiczną siłę cygańskich 
czarów, prosili: „Spoj, Cyganka, czto nibud’ takoje [...] [Zaśpiewaj, Cyganko, coś 
takiego]” (jesienin), „Pojas pieczalnyj snimaj [Całuj zmartwiałe usta / zdejmij 
obręcz smutku ]” (Błok, S każdoj wiesnoju puti moi krucze...). Czasami trawesto-
wali wyznanie Błokowskiego Hermana po jego spotkaniu z Cyganką Fainą: 
„zbudziło się serce i naprawdę mocniej zabiło”, „posłyszałem pieśń losu!”, „jestem 
wolny! Nie wiem tylko, gdzie mam iść, ale wszystkie drogi otwarte!” 80 dla nich 
również cygańska magia była przeciwwagą dla strasznego, smutnego świata i obiet-
nicą, idealnej niemal, wolności. 

Wydaje się, że cygańskie motywy w poezji takich mistrzów, jak Wierzyński, 
tuwim, Czechowicz czy gałczyński, zapisany w ich lirykach silnie zmetaforyzo-
wany obraz Cygana mogą być ujęte jako pokrewne niektórym elementom wizji 
zaprezentowanej w rosyjskiej „filozofii” poetyckiej, rozciągającej się od Puszkina 
i grigorjewa aż po Błoka i jesienina. 

dominującym elementem polskich przedstawień, a mówiąc precyzyjniej – 
dalekich od realiów wyobrażeń kultury romskiej w okresie międzywojennym, owej 
silnie zmitologizowanej figury Cygana, było wskazywanie przede wszystkim na 
budzące się pod wpływem spotkania z Cyganami pragnienie ucieczki w inny, 
magiczny świat. Cyganie byli swoistym wehikułem przenoszącym czy to w idyl-
liczny czas dzieciństwa, czas snów, marzeń, wyobraźni, czy w czas poezji. dawa-
li w każdym razie jakąś szansę, możliwość ucieczki z historii, z owego uwikłane-
go w polityczne gry i pozbawiającego wolności „dziś”. Byli znakiem nostalgii, 
uosobieniem marzenia o beztroskiej bezczasowości, wyrazem owego „marzenia 
o unieważnieniu historii”, „tęsknoty za niepamięcią historyczną”; „zazdrosnym 
obserwatorom wydawało się, że życie cygańskie to idylla, że to życie poza grani-
cami historii i poza zasięgiem władzy wszelakich autorytetów”, jak określiła po-
dobną postawę uwidocznioną w literaturze zachodu katie trumpener, jedna ze 
swego rodzaju założycielek bujnie dziś rozwijających się Gypsy studies 81.

jednym z polskich miłośników cygańskiej wolności był niewątpliwie Wie-
rzyński. W jego poezji zajazdy Cyganów i ich rozpalane wieczorem ogniska 
związane zostały ściśle z pierwszymi dziecięcymi wspomnieniami, stąd aura bez-
pieczeństwa, jaka im towarzyszyła, odczucie ekscytującej tajemniczości świata, 
lubowanie się świeżością wyobraźni, ostro wyczulonej na to, co w otoczeniu 

80 a. B ł o k, Pieśń losu. Poemat dramatyczny. W: Utwory dramatyczne. Przeł. S. P o l l a k, 
j. z a g ó r s k i. kraków 1985, s. 132, 133.

81 k. t r u m p e n e r, The Time of the Gipsies. A „People without History” in the Narratives 
of the West. „Critical Inquiry” t. 18 (1992), nr 4: Identities. 
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magiczne. zapamiętanym z dzieciństwa cygańskim taborom, jakie wędrowały po 
okolicach Stryja, Sambora, drohobycza i Chyrowa, nadał poeta charakter sakralny. 
to właśnie święty czas początków, w jaki wkroczyli Cyganie, sprawił, że stali się 
oni częścią mitu przekształcającego się w epos, a więc próbą odpowiedzi na pyta-
nia o najbardziej męczące ludzkość tajemnice i o sens ziemskiej codzienności. 
Cygańskie zajazdy nie były zatem u Wierzyńskiego tylko etnograficznym detalem, 
dekoracyjną oprawą wspomnienia o latach nauki w galicyjskim gimnazjum czy 
wakacjach u przyrodniej siostry w Samborze, wciśniętym w dorzecze dniestru. 
już w jednym z wczesnych wierszy, napisanych w latach dwudziestych, w Odzie 
prowincjonalnej (z tomu Wielka Niedźwiedzica á1922ñ), gdzie taki właśnie detal 
został przywołany, widać, że nie chodzi o jakiś przypadkowy odprysk realiów: 

Czyli ten czar nade mną krąży zachwycenia
Pierwszej w polach z księżycem przetęsknionej schadzki,
który piersi napełnia oddechem marzenia,
jak woń niepowtórzonej wiosny podkarpackiej?

Czyli mię wyśledziły w dziuplach oczy sowie
I z dala świetlejące cygańskie zajazdy,
W nocach kwitnących snami, w nocach jak pąkowie,
kiedy się bliżej, niżej nachylają gwiazdy?! 82

obraz ognisk rozpalanych nocą w cygańskich taborach winkrustowany został 
w melancholijne, słodkie dumanie o szczęściu odległych, prawie zapomnianych 
lat pierwszej młodości. Marzenia, sny, tęsknoty i zachwycenie, ów natchnienio-
twórczy czar wspomnień o dzieciństwie na prowincji, o tej „niepowtórzonej” 
i niepowtarzalnej wiośnie podkarpackiej związały się z tym, co pierwsze i dziewi-
cze. W ten sposób obraz sowich oczu, cygańskich zajazdów i nocnej bliskości 
gwiazd, stanowiący istotny element świata początku, stał się symbolem czy ikoną 
mitu o pierwotnej jedności ziemskiego i niebiańskiego mitu o prawdzie rozpozna-
nej, odkrytej i jawnej, bliskiej i zrozumiałej. Bo podobnie jak widzące w ciemno-
ściach sowie oczy, także gwiazdy na niebie i Cyganie na ziemi obdarzeni zostali 
zdolnością przenikania ukrytych tajemnic. 

złączenie obrazu rajskiego prapoczątku z obecnością Cyganów – w odmiennym 
znaczeniu – odnajdujemy także w innym, wcześniejszym, cygańskim utworze au-
tora Wolności tragicznej, w Cyganach z tomu Wróble na dachu (liryk publikowany 
dwa lata wcześniej niż Oda prowincjonalna). „Cygańskie” napomknienie złączone 
też z tęsknotą za dzieciństwem stało się tam równocześnie pokrewne nostalgii za 
nie istniejącym już światem przedindustrialnym, w którym „kolorowe wozy” z Cy-
ganami bywały integralną częścią malowniczego sielankowego krajobrazu. tym 
samym wpisywało Wierzyńskiego w szereg kontynuatorów swego rodzaju szkoły 
„tęsknoty za idyllą” – jak to określiła deborah epstein Nord przy okazji badań nad 
XIX-wieczną literaturą Brytyjczyków, wypełnioną stereotypowymi wizerunkami 
Cyganów 83. rozbity gdzieś niedaleko prowincjonalnego miasteczka obóz cygański, 
dochodzące stamtąd śpiewy, Cyganki zapuszczające się do miasta, by powróżyć 
ciekawskim damom czy podlotkom – należą w liryku Wierzyńskiego do mityczne-

82 k. W i e r z y ń s k i, Oda prowincjonalna. W: Wybór poezji, s. 67.
83 d. e p s t e i n  N o r d, Gypsies and the British Imagination, 1807–1930. New york 2006, 

s. 48.
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go czasu „tajemniczego eposu [...]” 84, do czasu zamkniętego w pamięci. tak ukształ-
towaną wizję można by wziąć za rozumiane po Freudowsku „primal phantasies” 
i dostrzec w nich dziecięce wspomnienia-fantazje o czymś sekretnym, seksualnym, 
ukrytym, co było tylko częściowo widziane i rozumiane, ale odcisnęło się na zawsze 
w podświadomości. Pewnie dlatego tabor zobaczony „kiedyś”, usłyszany „wtedy” 
– jawi się jako wieczne, niezniszczalne schronienie, punkt odniesienia, oś życia; 
nawet w najbardziej niegościnnym otoczeniu pozostaje oazą ciepła i poczucia bez-
pieczeństwa, przytulnym kącikiem, gdzie można się schronić jak przy kobiecym/
matczynym łonie, miejscem wyłączonym spod działania wszelkich restrykcyjnych 
praw, wymagań, ograniczeń, okrucieństw życia już niedziecięcego 85:

Wtedy niosę w ich tabor, jak w mit, moje lata
I oglądam, zdziwiony, namioty i obóz,
Pierwszy krzyk o tęsknocie z ich ócz mnie dolata, 
z ciemnych twarzy pokrytych podróżą, jak globus.

a w nocy, gdy zawodzą, jak na pożegnanie,
Przeciągłe śpiewy o czemś straconem i drogiem,
dziecinnie, jak poeta, marzę o sułtanie,
o księżycu na niebie i nad złotym rogiem.

I jest mi jak w dni puste, gdy wracam zmęczony
I w twą pamięć się kryję ucichły w podziękach...
Wracam po stare wróżby w zapomniane strony
drogą prostą, jak linie na twych dobrych rękach 86. 

Mit, matczyna pamięć, będące schronieniem, poetyckie marzenie przenoszące 
w świat baśni, odsłaniane przez wróżby przeznaczenie – okazują się elementami 
pokrewnymi magii cygańskiego śpiewu i mistyce kontaktu z transcendencją, jakie 
zawarte są w cygańskim wędrowaniu. „Pierwszy krzyk o tęsknocie [...]” utajony 
w oczach Cyganów, ich ciemne twarze „pokryte podróżą jak globus” i przeciągłe 
zawodzenie „o czemś straconem i drogiem [...]”, „jak na pożegnanie [...]” – są niby 
drogowskazy wyznaczające kierunek ucieczki poza czas i związane z nim prawo 
przemijania albo jak korytarze, ścieżki prowadzące w inny, święty, niecodzienny 
i niezepsuty świat. tak samo, jak to było ze śpiewem Cyganki w lirykach Błoka 
i w „cygańskim” dramacie Lwa tołstoja. 

zapisane w poezji dwudziestolecia spotkania z Cyganami wiązane bywały nie 
tylko, jak u Wierzyńskiego, z mitami o rajskiej przeszłości, ale często także z re-
lacjonowaniem doświadczenia ich magicznej mocy przemieniania świata obecne-
go, współczesnego. o Cyganach obdarzonych jakąś metamorficzną siłą, bo stopio-
nych w jedno z kosmosem, z sacrum, pisali Czechowicz, artur rzeczyca, Pawli-
kowska-jasnorzewska. ta ostatnia np., odwołując się do typowego przedstawienia 
Cyganów nocą, gdy kończyli swoje wędrowanie i rozbijali pod gwiaździstym 

84 k. W i e r z y ń s k i, Cyganie. W: Wybór poezji, s. 52. Wiersz ten dedykowany jest matce 
poety.

85 zob. ciekawą analizę e p s t e i n  N o r d  (op. cit., rozdz. A „Mingled Race”. Walter Scott’s 
Gypsies), która wykorzystuje teorię Freuda do wyjaśnienia właśnie owego, związanego z pamięcią, 
nostalgicznego aspektu stereotypowych przedstawień Cyganów i Cyganek w XIX-wiecznej litera-
turze brytyjskiej (na przykładzie Meg Merrilies, bohaterki szkockiej powieści W. S c o t t a  Guy 
Mannering).

86 W i e r z y ń s k i, Cyganie, loc. cit.
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niebem namioty (zob. choćby wiersz Błoka Tabor szoł. Wwierchu swierkali zwioz-
dy... czy polskie XIX-wieczne ryciny, rysunki, obrazy obozów cygańskich), wy-
korzystała ten topos i uczyniła zeń w 4-wersowej poetyckiej impresji Wielki Wóz 
(z tomu Pocałunki á1926ñ) metaforę ludzkiego losu, własnego przeznaczenia:

Wędrujemy cygańskim obozem, 
nocujemy w gwiaździstej grozie, 
dzisiaj pod Wielkim Wozem,
jutro na Wielkim Wozie... 87

trzeba przy tym podkreślić, że owa przypisywana cygańskiej egzystencji 
bliskość z kosmosem, harmonia ze światem, przedstawiona u jasnorzewskiej jako 
balansowanie między niebem a ziemią, życiem a śmiercią, powodzeniem a nie-
szczęściem, była pochodną, skutkiem wyboru tułaczego, nieosiadłego trybu życiu, 
z wszystkimi tego konsekwencjami – tj. głównie z ubóstwem, nędzą. doświadcze-
nie cygańskie podpowiadało, że tylko oderwanie się od przywiązania do ziemi 
pozwala zdobyć gwiazdy; porzucenie wszystkiego, odwrócenie się od praw tego 
świata prowadzi do prawdziwej niezależności. Wędrować z Cyganami to odczuć 
nieskończoność kosmosu i wieczność czasu. zyskiwana w tak bolesny sposób 
wolność jawiła się więc jako dobro pożądane, ale i negowane, zabronione, a żywot 
cygański mógł budzić ambiwalentne odczucia – frustracji, strachu, niechęci i za-
zdrości, podziwu, fascynacji. Cyganka z innego wiersza Pawlikowskiej mówi:

Przychodzę z bardzo daleka, 
Błędna Cyganka,
Córka króla kwieka...

Błyszczę w słońcu – w świecie nic nie znaczę.
dźwięczą na mnie monety trzech krajów, 
Pamiątki tułacze. 

Czasem kabałę stawiam. Niezawiłą, 
gdyż wróżę młodym śmierć – a starym miłość... 88 

Błyszcząca w słońcu cygańska córka królewska jest niczym dla tego świata, 
nie ma tu własnej ojczyzny, jest zabłąkanym, zagubionym tułaczem, choć jedno-
cześnie każdy kawałek ziemi stanowi jej własność, składa się na jej bogactwo.

Przestrzeń i czas, które przemienia obecność Cyganów, ich czary – wiązane 
bywały też często z muzyką, tak przedstawiali się np. wspomnianemu już Czecho-
wiczowi. jego Hidur Baldur tańczył przecież „z cygańskim bębenkiem”, nucąc: 

cała wiosna kwieciste burze
bzy konwalie narcyzy róże
korowodami wonnymi zbiegają ku temu
który je urzekł
szczęściem 89 

Smagła tańcząca Cyganka została także bohaterką słynnej – umieszczonej 

87 M. P a w l i k o w s k a - j a s n o r z e w s k a, Wielki Wóz. W: Poezje zebrane. oprac.  
a. M a d y d a. Wstęp k. Ć w i k l i ń s k i. Wyd. 2, zmien. i popr. t. 1. toruń l994, s. 156. Pierwotnie 
wiersz nosił tytuł Cyganie („Skamander” 1925, z. 41).

88 M. P a w l i k o w s k a - j a s n o r z e w s k a, Cyganka mówi. W: jw., s. 391.
89 j. C z e c h o w i c z, hidur baldur i czas. W: nic więcej. Warszawa 1936, s. 48.
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w tomie nic więcej – nuty na dzwony, gdzie przemieniała marzenia senne, jawę 
i włóczące się po widnokręgach pagórki: w muzykę, w życie, zabarwiając je wspo-
mnieniem raju („rozkwit południowych brzegów”), ale i przypomnieniem śmierci 
(dysonans cienia):

cyganka dzwon spódnicy
dzwon cyganka smagły przegub
śniadolicy
rozkwit południowych brzegów

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

o dzwony dzwony dzwon monotonny
wszędzie jesteś dzwonie rzeczy i zdań
dysonansem cienia natchniony
stań 90

Muzyka cygańska – mająca magiczną moc przedziwnych metamorfoz – prze-
mieniła prowincjonalną uliczkę i w liryku innego bliskiego Czechowiczowi auto-
ra, rzeczycy: 

cyganie grają na ulicy

ciemna twarz mosiądz pawie pióro
cieniem obrosłe skrzypce
kolorowe lutnie

od strun złotem niesie
w grubą powietrza skórę

złotem złotem

górą 
twarz cygana wesoła
dokoła
zwarty las ludzi
urósł
burzy złotej brunatnej pełny po wierzchołki

bokiem
strugi win niesłychanych żywica dzika ukosem
na strugach zastygłych okręty
w słońcu trzeszczącym skwarze

złotem złotem
w drgającej złotej kuli ulica
na skrzydłach luteń się waży
frunie
znad mocnej zieleni koszuli
znad mocnego grzbietu pochylonego nad lutnią 91

Magię cygańskiego śpiewu, skuteczność czarów rzucanych przez cygańskie 
piękności – doskonale oddał także gałczyński, zarówno wtedy, gdy w Polowaniu 
na sokoły opisywał spotkanie z Cygankami w Lasku Bielańskim, jak i w wierszu 
skomponowanym dla Hanki ordonówny, gdzie przedstawił zagadkową siłę pio-
senki nuconej przez buty uszyte przez szewca Szymona. W obu utworach styczność 

90 j. C z e c h o w i c z, nuta na dzwony. W: jw., s. 29. 
91  a. r z e c z y c a, Skrzydła południa. „okolica Poetów” 1936, nr 1.
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z tym, co cygańskie, inicjowała wyprawę w inne, magiczne przestrzenie – w przy-
padku butów, w których dźwięczały „nuty cygańskie [...]”, „piosnka zielona [...]”, 
był to „daleki świat, zielony świat, / gdzie nie ma wojen, gdzie nie ma nędzy, / 
gdzie wszyscy mają dosyć pieniędzy [...]” (Buty szewca Szymona, g-1 291, 293, 
294), kraj nadziei, idyllicznego pokoju i dobrobytu. Co ciekawe, na przekór ste-
reotypowym wyobrażeniom o cygańskiej przewrotności, oszukaństwach, bajdu-
rzeniach i złodziejstwie – nuty cygańskie były prawdą, może dlatego że zostały 
zszyte „złotą nitką muzyki” wygrywanej na organkach przez szewca Szymona: 

a w tych organkach szewca Szymona
była ogromna siła uśpiona,
co się nikogo nigdy nie bała,
jeśli kto skłamał, prawdę rąbała:

oj radi oj radi oj radi rara
oj radi radi radi uhaha,
oj radi oj radi oj radi rara
oj radi radi radi uhaha. [g-1 291]

Szewc Szymon prawdopodobnie Cyganem nie był, ci zwykle zajmowali się 
handlem końmi, kowalstwem, kotlarstwem, wcześniej „szkółkami” dla niedźwie-
dzi, w każdym razie jednak muzyka była na pewno cygańska – i porwała za sobą 
tłum: „wszyscy poszli w ślad za butami [...]” (g-1 293), zmusiła każdego słucha-
cza do tańca. Podobnie stało się i w Lasku Bielańskim, gdzie grupa nagle zjawia-
jących się przy poecie feerycznie kolorowych, świetlistych Cyganek sprawiła, że 
cały świat zaczął tańczyć, grać, śpiewać. Na ich wyszeptane tajemniczo, wśród 
śmiechu i pląsów, słowa: „Morkosz! Morkosz!”, jak na oczekiwany z dawna dźwięk 
trąbki wzywającej do rozpoczęcia bitwy czy polowania – rozpoczął się koncert 
lasu: 

trata-ta-tam, trata-ta-tom,
kołuje klon i dąb.
Błękit, zieleń uszy rozerwie!
zieleń, zieleń, ponury werbel.
trata-ta-tam, trata-ta-tum,
Lato. zieleń. I szum. [Polowanie z sokołami, g-1 358–359]

Na znak cygańskich orfeuszów – ów magiczny dźwięk słów w języku romskim 
– zatańczyły także pagórki, powój zapachniał mocniej, pojawiły się pszczoły, 
a obłoki z uśmiechem szczęścia kontynuowały wędrówkę. Cygański głos wywołał 
z niebytu „polowanie z sokołami” (g-1 360), spowodował erupcję siły poetyckiej 
wyobraźni, ożywił przeszłość – czas wielkich militarnych zwycięstw, sukcesów, 
mitycznej świetności, władzy i dobrobytu (na marginesie warto tylko nadmienić, 
że błyskające kolorowymi pierścieniami Cyganki gałczyńskiego przywodzą na 
myśl obraz cygańskich smagłych palców ze srebrnymi pierścieniami, które tak 
lubił całować Błok).

obecność Cyganów – jak widać z tych zaledwie kilku przykładów – była 
znakiem łączności z kosmosem, z nieskończonością, z wiecznością, wreszcie 
także z natchnieniem, prawdą, muzyką, z poezją jako wartościami nie z tego świa-
ta, ale może właśnie dlatego w tamten świat prowadzącymi. Bratni związek, po-
czucie pokrewieństwa między poetami a Cyganami na tym właśnie się zasadzały. 
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Utożsamienie magii cygańskiej z siłami poezji, wyobrażeniowa i psychiczna bli-
skość Cygana i poety stanowiły, oczywiście, część stereotypowego wizerunku 
kultury romskiej. z jednej strony, były jakąś pochodną romantycznego (Puszki-
nowskiego) zamknięcia specyfiki cygańskiego życia w formułę: życie w śpiewie 
(tak np. pisał o staruszku Cyganie tuwim w swoim kabaretowym debiucie – pio-
sence Stary Cygan: „dla pieśni żył. / Żył tylko z nią / i umarł z nią” 92). z drugiej 
strony, brały się z przeświadczenia, że życie cygańskie zakłada odmienny stosunek 
do czasu i przestrzeni. Wędrowanie jako pewien wzorzec egzystencji, bycia w nie-
ustannej podróży, w drodze, w której ruch uzupełniany jest interwałami inercji, 
łączyło w sobie zarazem bezproduktywność, bezcelowość (iść nie wiadomo skąd, 
dokąd, po co) z pewną celowością – żyć dla doświadczania życia, być świadkiem 
życia, wyśpiewać to. 

Magię takiego wędrowania z Cyganami odczuwał wyjątkowo mocno, wspo-
minany już tutaj, Wierzyński (przykładem są dwa jego liryki – pochodzące z tomów 
późniejszych, powojennych – Przygoda z Cyganami z tomu Korzec maku i Święta 
Sara, patronka Cyganów z Tkanki ziemi). Cygańska wędrówka z lirą, waltornią, 
skrzypkami i czarną gitarą zauroczyła go do tego stopnia, że napisał: 

zasłuchałem się, poszliśmy społem,
I przystałem do bandy, zginąłem
W ciemnym, wędrownym plemieniu 93.

Pójście poety w ślad za Cyganami to zatem kolejny przypadek ucieczki, obok 
wspomnianych już ucieczek w czas bezpiecznego dzieciństwa, w raje istniejące 
poza historią i teraźniejszością, a dokonywanych dzięki inspirującemu, magiczne-
mu wpływowi obecności Cyganów. „Bracia ciemnego plemienia [...]” okazali się 
bowiem jedynymi, którzy jak „kawalerowie skrzypiec płomiennych i róży [...]”, 
Paganini, ślepcy-muzycy, lunatycy i poeci rozumieją piękno nocy, zachwyt nad 
księżycem, mają kontakt z bogami, a nawet czasem władzę nad nimi (Wenus zbie-
ga z fontanny i tańczy usłyszawszy grę Cygana-poety), a przede wszystkim chcą 
odczarować świat, przywrócić mu pierwotne piękno – jego istnienie w nadziei; 
zgadzają się, że głównym celem poezji jest – być jak „Srebrna struna [...]” odwi-
jana z „księżycowej [...] szpuli [...]”, droga „nad bezkresem [...]”, „nad czarną 
otchłanią [...]”. temu, kto pozwoli upoić się muzyką cygańską, zasłuchać się 
w „odnowicielski bezmiar” poezji – „ciemność w oczach się nagle odmienia [...]”, 
smutek, złe sny, tęsknota, gorycz przemijania („gorzki zegar [...]”), „ziemska pamięć 
[...]” przestaną ranić, bo zostaną odczarowane:

odczarujemy go z ziemskiej pamięci, 
Powiedzą o nim: przepadł z kretesem,
jak o mnie kiedyś, a on nad bezkresem
Nić srebrnej szpuli na rękę okręci.

I pójdzie z nami i pójdzie za nią,
za srebrną nitką nad czarną otchłanią,
Szczęśliwy utracjusz wstąpi na chmury,
Na szczyty wiatrów i wyżej, i wyżej,

92 j. W i m  [j. t u w i m], Stary Cygan. Muz. e. k o n d o r. Warszawa 1925. „Biblioteczka 
Muzyczna”, nr 3.

93 W i e r z y ń s k i, Przygoda z Cyganami, s. 81.

I-8.indd   175 2012-09-03   13:18:34



176 aNNa SoBIeSka

gdzie czarodziejską strunę na lirze
Napnie i każe mu zagrać Merkury 94.

Pójść z Cyganami – wydaje się, że to credo przyświecało zawsze filozofii 
poetyckiej Wierzyńskiego. o wierszu Cyganie (z tomu Wróble na dachu) mówił, 
że jest to „jeden z [...] drobnych, ale wiernych [...] [mu] do dzisiaj utworów” 95, 
a o beztroskiej włóczędze – w emigracyjnych notatkach, nie bez powodu zatytu-
łowanych Cygańskim wozem, pisał przecież: 

a więc błądzę. jestem od lat nomadą, koczuję z miejsca na miejsce. jadę cygańskim 
wozem 96.

Właściwie świat nadaje się, by chodzić po nim piechotą. Wtedy jest dostępny i namacal-
ny od oczu do podeszwy. [...] 

tylko świat przechodzony nogami jest coś wart, jak przechodzone myśli, ziemia dotknię-
ta stopą staje się w jakiś sposób naszą rodzinną i łączy się z nami na zawsze 97.

ale takim nomadą był od samego początku, przecież zarówno Wróble na 
dachu, jak Wiosnę i wino nazwać można tomikami arcycygańskimi z tego właśnie 
powodu, że wskrzeszają romantyczną legendę Cygana – człowieka drogi, topos 
bukoliczny związany z życiem cygańskim, cygańskim wędrowaniem. Motywy 
beztroskiego włóczenia się po świecie, swobodnego, upodabniającego się do tań-
ca, podróżowania z kompanem wiatrem, zatracanie się w żywiole przyrody, my-
ślenie emocjonalne – czasem określane właśnie jako cygańskie – występowały, 
oczywiście, także w wielu innych lirykach poetów międzywojennych, dość przy-
pomnieć, prócz Pieśni wagabundy Wierzyńskiego, Włóczęgę Iwaszkiewicza 
z Oktostychów czy takie wiersze tuwima, jak Ranyjulek, A jak sobie wieczorem. 
Łączyć je można także z wieloma zjawiskami, wolno nawet widzieć w nich jakiś 
ślad recepcji apoteozujących wędrówkę i włóczęgę Wyznań i Emila jeana jacques’a 
rousseau. W przypadku Wierzyńskiego rozpatrywano je dotychczas jako pewne-
go rodzaju nawiązania do tradycji młodopolskich obrazów tułaczy udających się 
w drogę w poszukiwaniu absolutu czy utraconego raju albo jako konkretyzację 
właściwego dwudziestoleciu mitu podróży złączonej z fascynacją pierwotnością, 
egzotyką 98 (z tego powodu najczęściej więc kojarzone były z uwielbieniem Wie-
rzyńskiego dla poezji Staffa); w motywie drogi i koczownictwa w późniejszej 
twórczości widziano podstawowy znak tożsamości emigracyjnej 99. Można byłoby 
jednak spojrzeć na te motywy także z innej perspektywy – rosyjskich lektur Wie-
rzyńskiego, rosyjskich inspiracji, przede wszystkim jego fascynacji wierszami 
Błoka, poety, dla którego w motywach i obrazach cygańskich – jak starałam się 

94 Ibidem, s. 82.
95 k. W i e r z y ń s k i, Pamiętnik poety. Warszawa 1991, s. 45.
96 k. W i e r z y ń s k i, Cygańskim wozem. Wyd. 2. Londyn 1995, s. 8.
97 Ibidem, s. 5–6.
98 zob. j. k w i a t k o w s k i, U podstaw liryki Leopolda Staffa. Warszawa 1966. – H. F i- 

l i p k o w s k a, Tułacze i wędrowcy. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. red.  
M. Podraza-kwiatkowska. kraków 1977. 

99 zob. na temat recepcji toposu homo viator jako porządkującego dokonania liryki tworzonej 
na emigracji: t. k a r p o w i c z, Homo viator w polskiej poezji współczesnej. W zb.: Literatura 
polska na obczyźnie. red. j. Bujnowski. Londyn 1988. – j. k r y s z a k, Literatura złej chwili dzie-
jowej. Łódź 1995, s. 57–58. 
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pokazać – zaszyfrowane zostały zasadnicze dla jego filozofii poetyckiej idee mu-
zyczności, wolności, istoty rosyjskiej narodowości. 

Na pewno warto byłoby również uwzględnić zachwyt nad twórczością mło-
dego Maksima gorkiego, który w opowiadaniach z lat dziewięćdziesiątych w. XIX 
koncentrował się właśnie wokół problematyki związanej z tym typem życia, jakie 
właściwe było włóczędze, wędrowcowi – tzw. bosiakowi, „brodiadze”, i niejed-
nokrotnie powracał do tematyki cygańskiej wolności. We wczesnych opowiadaniach 
gorkiego podziwiał Wierzyński bohaterów – swobodnych, wewnętrznie wolnych 
i zewnętrznie też niczym nie skrępowanych, zbuntowanych wobec porządku spo-
łecznego i wobec życia wypełnionego lękiem przed utratą zgromadzonych dóbr, 
wygody, bezpieczeństwa materialnego; podziwiał mistrzostwo, z jakim potrafił on 
oddać tajemnicze oddziaływania rosyjskich niezmierzonych przestrzeni, po których 
jego bohaterowie wałęsali się jakby zahipnotyzowani. Można byłoby więc za 
Bierdiajewem powiedzieć, że pociągało Wierzyńskiego, odmalowane z taką ma-
estrią, rosyjskie „koczownicze upojenie przestrzenią” 100, owa tajemnicza władza 
przestrzeni nad duszą rosyjską 101. Cygańskie w wersji tego poety wiązało się 
w znacznym stopniu z magiczną rosją – z jej językiem śpiewnym jak wiatr, z ro-
syjskim „śpiewem gorącym od uczuć” i upajającą wolnością wędrowania. Stąd 
bliskość wierszy Wierzyńskiego z tematami cygańskimi Błoka, gorkiego, twórca-
mi wrażliwymi na te właśnie wartości.

ten prowizoryczny przegląd wątków cygańskich w polskiej poezji między-
wojennej nie może obejść się bez jeszcze jednego przykładu – tuwimowskich 
wierszy 102 „o urzędniczce, co uciekła i puściła się z Cyganem, zdobywając gorącą 
pochwałę ze strony autora” – jak złośliwie komentował adam Ważyk 103. Cykl 
o Małgorzatce ogłoszony w 1938 r. w „Wiadomościach Literackich” 104 kontynuuje 
w pewien sposób ten rodzaj cygańskich motywów, jaki tu omawiałam, nazywając 
je nostalgiczno-ucieczkowymi. Wyróżnia go jednak znacząco, nie pojawiający się 
w innych międzywojennych lirykach „cygańskich”, śmiały erotyzm, duży ładunek 
buntu wobec norm i praw rządzących cywilizacją oraz wbudowanie toposu cygań-
skiej wolności w struktury poetyckiej filozofii słowa i muzyczności. Na pierwszy 
rzut oka wydawałoby się, że jest to cykl wysławiający cygańską wolność, beztro-

100 M. z d z i e c h o w s k i, Antynomie duszy rosyjskiej (Mikołaj Bierdiajew). W: Wpływy rosyj-
skie na duszę polską. kraków 1920, s. 38.

101 zob. artykuły M. B i e r d i a j e w a  O „wiecznie babskim” w duszy rosyjskiej (1915) oraz 
Dusza rosyjska i polska (1916) (pierwodruk: „Utro rossii” 1916, nr 85, z 25 III). tytuły w języku 
polskim podaję w tłumaczeniu W. r a d o l i ń s k i e j  (w zb.: Dusza polska i rosyjska. áOd Adama 
Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicynañ. Materiały do 
„katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. red. a. de Lazari. Warszawa 2004, s. 142, 
148). 

102 tuwimowskie zainteresowanie folklorem cygańskim, zaskakującą nawet Ficowskiego zna-
jomość tematów i problemów cygańskich, przyjaźń z Papuszą, pomoc chorej B. Brzezińskiej w latach 
pięćdziesiątych – to pozostawiam na boku. Więcej o tym zob. j. t u w i m, Cyganie. rozmowa  
z j. Ficowskim. „Problemy” 1950, nr 10. – j. F i c o w s k i, Cyganiana. W zb.: Wspomnienia o Ju-
lianie Tuwimie. red. W. jedlicka, M. toporowski. Warszawa 1963.

103 a. Wa ż y k, Kwestia gustu. Warszawa 1966, s. 181.
104 j. t u w i m, Z wierszy o Małgorzatce. „Wiadomości Literackie” 1938, nr 51, z 11 XII, s. 1. 

Cykl okrojony, brak m.in. części 3–5 i występują liczne zmiany – w stosunku do edycji książkowej 
– w obrębie poszczególnych wersów. 
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sko nie liczącą się z przyjętymi w społeczeństwie normami moralności, a nawet 
stanowiący pochwałę swobody erotycznej związanej z cygańską miłością. Cygan 
dżuli – podobnie jak charyzmatyczny joe Boswell z poematu, napisanego mniej 
więcej w tym samym czasie co wiersze o Małgorzatce, davida Herberta Lawren-
ce’a, The Virgin and the Gypsy (1930) (ciekawe, czy czytał to tuwim) – swym 
prymitywnym pięknem, siłą, dzikością rozpala pożądanie, budzi zmysły kobiety:

a ten jej tancerz, dżuli imieniem,
twardy w ramionach, pierś – łuk,
kámienie, kámienie, o-oj kámienie,
kámienie, kámienie, ná szosie tłukł.

Patrzy dziewczyna:
wrząca smołą czupryna,
oczy – arabia,
tors – brąz,
pot
z torsu
miedzią
spływa,
oczy – arabia, smolista oliwa,
a każdy cios – wstrząs,
a każdy cios: tors – brąz. [Z wierszy o Małgorzatce, t 198]

Wprawdzie w wierszu tuwima sytuacja ulega odwróceniu – uwodzi tak na-
prawdę nie Cygan, lecz rozpustna Małgorzatka. „I chichocąc chutliwie, tkliwie [...]” 
każe mu w tańcu dotykać „cieniuśkiej” sukienki, pod którą nic nie ma: „a na mnie 
– dotknij – tylko ta kiecka, / Cieniuśka – czujesz – nie!!! grzech!” (t 199); i na 
koniec oddaje mu się w lesie, na mięciutkim mchu, „naga i sprawiedliwa, / Pamię-
tajcie: SPraWIedLIWa” (t 202). to więc nie naiwna i dziewicza Lawrence’owska 
yvette, która ucieczki z Cyganem jednak nie zaryzykowała, lecz odważna i prze-
wrotna, „sprawiedliwa” Małgosia; schemat pozostaje wszakże ten sam – odpowie-
dzialność i racjonalnie podjęte decyzje zastąpiono wiarą w magiczne oddziaływanie 
melodii zamkniętej w cygańskości: „Cyganeczka, naczynie żądz [...]” (t 196).

opisana przez tuwima erotyczna przygoda z Cyganami była więc nie tylko 
szyderstwem z pruderyjnego czytelnika. tak naprawdę chodziło w cyklu Z wierszy 
o Małgorzatce przede wszystkim o wyrażenie sprzeciwu wobec różnorakich kręgów 
ubezwłasnowolnienia – jak świetnie swego czasu zinterpretował to tomasz Stę-
pień 105 – sprzeciwu wobec depersonalizacji, racjonalizacji, socjologizacji jednost-
ki, wobec konwenansów wymuszanych przez świat miasta, państwa, tej machiny 
biurokratyczno-wojskowej, i cywilizacji w ogóle. anegdota relacjonująca cygańską 
miłość była tylko tłem tego, co działo się z językiem w obrębie owego tekstu. 
W gruncie rzeczy poemat ten był przede wszystkim manifestem „»lingwistyczne-
go« wyzwolenia [...]” 106. jego język, obfitujący w leksemy quasi-cygańskie, sło-
wackie, rosyjskie, węgierskie, w elementy archaiczno-pogańskie i gwarowe, był 
formą oponowania przeciw teraźniejszości, miejskości, przeciw kategorii narodo-
wości, państwowości odciskającej ślad w mowie. Stawał się próbą powrotu do 

105 t. S t ę p i e ń, Autor, bohater i kontekst. (Na przykładzie „Z wierszy o Małgorzatce” J. Tu-
wima). W zb.: Autor. Podmiot literacki. Bohater. red. a. Martuszewska, j. Sławiński. Wrocław 1983.

106 Ibidem, s. 152.
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„prawdy, naturalności: [zwłaszcza do] początku języka, niezafałszowanego spo-
łecznym sfunkcjonalizowaniem [...]” 107. topos cygańskiej wolności i nieskrępo-
wania, życia w zgodzie i bliskości z naturą, ożywiony został więc w duchu – moż-
na by rzec – puszkinowsko-russoistycznym, ale na „słowiarski” sposób tuwima.

Cygański epilog (według Apołłona Grigorjewa)

kobiecy głos w brzozach, rosyjski w brzozach romans 
„ach, co za ból...” 
i ta twarz taka nieznajoma 
jak ten romans 
„ach, co za ból...” [Romans, g-1 308]

Wiązana z postaciami romów aura urokliwości romantycznej czy sentymen-
talnej i tajemniczości niemal surrealistycznej, bliskiej przedstawieniom właściwym 
realizmowi magicznemu, stanowiła część schematu fantazmatycznego, wpisanego 
w twórczość polskich międzywojennych bardów sławiących życie cygańskie. 
odczytać schemat i zdeszyfrować go warto nie tylko, by gwoli dziejowej sprawied- 
liwości wykazać, iż owe etniczne „kartinki” dalekie były od realiów, silnie zmito-
logizowane czerpały siłę nie z obserwacji rzeczywistości, nawet nie z zaintereso-
wania folklorem romskim, lecz z poetyckich clichés. Nie chodziło mi jedynie o to, 
by dowieść, że twórcom wystarczała sama daleka obecność Innego (Cygan był 
obcym, ale włączonym w strukturę swojskości, swoim obcym), że nie czuli po-
trzeby zgłębienia odmienności tej kultury (stąd najczęściej formą „zaistnienia” 
romów w poezji był opis spotkania z Cyganami, relacja z pierwszych wrażeń, 
jakie wywierali na obserwatorze, przy zachowaniu często ich anonimowości, Cy-
gan bowiem nie bywał dopuszczany do głosu, zwykle się nie odzywał, wyjątkiem 
jest chyba tylko bohaterka Pawlikowskiej-jasnorzewskiej). Polska poezja, w któ-
rej Cyganie jako Inni budzili uśpione pragnienie bycia w innym świecie, nie była 
niczym oryginalnym i wyjątkowym na tle literatur europejskich. również polscy 
poeci powtarzali wypowiedziane sto kilkadziesiąt lat wcześniej przez angielską 
przyjaciółkę księżnej daszkowej słowa: „trudno byłoby uznać ich [tj. Cyganów] 
za mieszkańców naszej ospałej planety” 108. 

Ciekawe jest natomiast to, że wyzwalające się przy zetknięciu z przedstawi-
cielami „faraonowego plemienia” wrażenie obcości nabierało wymiarów kosmicz-
nych. Przenoszone i utożsamiane z poczuciem własnego niedopasowania do tego 
świata, budziło jednocześnie pragnienie wolności, zarażało pożądaniem niezależ-
ności – obyczajowej, społecznej, politycznej, transcendentalnej. Stąd najczęściej 
powracającymi wątkami i obrazami poetyckimi romskiego typu były w poezji 
międzywojennej te związane z ucieczką z Cyganami, do Cyganów, ewentualnie 
dzięki Cyganom w swój, ale już inny przestrzennie i czasowo, świat – albo pro-
wincjonalny, oddalony od miasta, albo oderwany od historii. Cygańskie wędrowa-
nie, kabała, muzyka, erotyka – wszystko to pozwalało zapomnieć o strasznym 

107 Ibidem, s. 154.
108 Iz piśma angliczanki Wilmot, podrugi kniagini Daszkowoj, na rodinu. „russkij archiw” 1873, 

s. 1865. Cyt. za: B. S z t i e j n p r i e s s, K istorii „cyganskogo pienija” w Rossii. Moskwa 1934, 
s. 19.
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świecie, o współczesności budzącej wstręt i lęk i powrócić po moście nostalgii 
w bezczas niewinności. tak uciekali rosyjscy romantycy, po to uciekali do Cyga-
nek Lew tołstoj i aleksandr Błok, po to biegli za cygańskimi taborami polscy 
poeci. 

za symbol tęsknot wszystkich polskich bardów opiewających cygańszczyznę, 
zwłaszcza tę z okresu międzywojennego, można byłoby więc uznać tuwimowską 
„biblię cygańską”, „Niepisaną, wędrowną, wróżebną” (t 118), tj. świat ukryty pod 
podszewką świata (pozornie) rzeczywistego, dostępnego jedynie rozumowi i zmy-
słom zewnętrznym. tuwimowski świat nieuchwytny, rozpostarty między życiem 
a śmiercią, w przeczuciach, snach, klechdach – świat tajemnicy, prawdziwej wol-
ności, znajdującej się poza słowem (w muzyce? i miłości?). Nie dla wszystkich, 
oczywiście, tęsknoty te miały czyste intencje, bywali tacy, którzy widzieli w nich 
– podobnie jak w zachwycie rosyjskimi cygańskimi romansami – niebezpieczną 
i przewrotną fascynację rosyjsko-cygańską uczuciowością, grożącą utratą tożsamo-
ści narodowej. Wyrażane przez naszych poetów słowianofilskie manifesty podziwu 
dla duszy cygańskiej, upodobanie w beztrosce właściwą duszy Puszkinowskiej 
„Bożej pticzki”, która nie zna „Ni zaboty, ni truda” 109, i często związanej z nią rosyj-
skiej dekadenckiej rozkoszy patrzenia w nicość, budziły zgrozę u ówczesnych na-
uczycieli i wychowawców narodu polskiego. Były to przecież cechy obce wrażliwo-
ści „prawdziwych” Polaków, narodu – jak podkreślał Marian zdziechowski – nie 
mającego nic wspólnego z cygańsko-rosyjskim koczowniczym anarchizmem, bo 
narodu „osiadłego” 110. 

Wykreowana przez Błoka czy jesienina postać poety zasłuchanego w roman-
se cygańskie, podobnie jak i „brodiaga” gorkiego, Puszkinowski aleko czy recy-
tujący swe poezje Siewierianin – stanowią jednak w poezji międzywojennej wize-
runek duszy rosyjskiej i zarazem swoiste wcielenie ogólnoludzkich, ponadnarodo-
wych tęsknot do osiągnięcia harmonii, odnalezienia zagubionej gdzieś prawdy 111, 
do bycia jak ów Płaton karatajew z Wojny i pokoju, który potrafił przyjąć z naiw-
ną i prawie dziecięcą łagodnością wszystkie pociski losu, człowiek, któremu śpiew 
był potrzebny do życia jak woda. Struktura emocjonalna rosyjskiego romansu 
cygańskiego – ów „tiomnyj morok cyganskich piesien” – była dla polskiej poezji 
międzywojennej wyjątkowo pociągająca jako wyraz pewnego typu odczuwania 
charakteryzującego się swoistym maksymalizmem i skrajnością, opierającego się 
na sprzecznych emocjach – zachwycie i rozpaczy, na psychologicznym „nadrywie”. 
romans cygański był więc genialnym zwierciadłem, w którym odbić się mogło 
doświadczenie absurdalności i groteskowego tragizmu epoki. ale nie wolno zapo-
minać, że stanowił także przejaw demokratyzacji sztuki, dotąd elitarnej; był prze-

109 a. S. P u s z k i n, Cygany. W: Soczinienija. t. 1: Stichotworienija 1811–1824 godow. ried. 
N. a. j e f r i e m o w a. Moskwa 1882, s. 437. Polskie tłumaczenie (a. P u s z k i n, Cyganie.  
W: Dzieła. red. M. toporowski. t. 2: Poematy i baśnie. – Eugeniusz Oniegin. Warszawa 1967, s. 162 
áprzeł. j. F i c o w s k iñ): „Podobnie jak ów ptak, młodzieniec, / [...] / Nie znał, czym gniazda jest 
schronienie / I z niczym nie zżył się na dłużej”.

110 z d z i e c h o w s k i, Antynomie duszy rosyjskiej (Mikołaj Bierdiajew), loc. cit.
111 tak w swojej słynnej mowie interpretował znaczenia związane z głównym bohaterem cy-

gańskiego poematu Puszkina – F. d o s t o j e w s k i  (Puszkin. áPrzemówienie wygłoszone 8 czerw-
ca 1880 r. w związku z odsłonięciem pomnika Puszkina w Moskwieñ. W: O literaturze i sztuce. 
Wybór i przekład M. L e ś n i e w s k a. kraków 1976, s. 300–303).
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cież – jak zauważył osip Mandelsztam – dotknięciem duszy rosyjskiego ludu, 
ekspresją jej prawd 112. 

Nie będzie więc chyba przesadą strawestowanie słów jednego z najwrażliw-
szych rosyjskich znawców i wielbicieli muzyki cygańskiej, romantycznego poety 
apołłona grigorjewa, któremu przypisuje się autorstwo słynnej uwagi o cygańskim 
śpiewie: że „biez naroda russkogo” nie da się go pojąć, nie będzie też przesadą pod-
kreślenie, że cygańszczyzny, tak istotnej dla zrozumienia polskiej poezji między-
wojennej, jak i – szerzej – samego zagadnienia polsko-rosyjskich związków lite-
rackich tego okresu: „biez russkogo cyganskogo romansa nie poniat’” 113. 

A b s t r a c t
aNNa SoBIeSka 
(the Institute of Literary research of the Polish academy of Sciences, Warsaw)

oH, tHat “tËMNyj Morok CygaNSkICH PeSeN...  
[dark gLooM oF gIPSy SoNgS...]” (aLeXaNder BLok).  

oN tHe BegUILed By rUSSIaN gIPSy roMaNCe

the study is devoted to the problems connected with the “gipsy theme” in Polish literature and 
culture at the turn of 19th and 20th c. and in the interwar period. It presents the results of research in 
the presence of russian gipsy romance in Polish popular culture as well as shows its reception in 
Polish literary and musical criticism. the author also ponders over the phenomenon of connection 
between gipsy singing and russian culture, over the russian-gipsy emotionality fascination re-
corded in the romance and, in consequence, over Polish russophobia. 

the present study deals also with the role and function of the gipsy themes present in Polish 
interwar poetry (k. Wierzyński, k. I. gałczyński, j. tuwim, j. Czechowicz, and others). It analyses 
the literary pictures of a gipsy, romany women, the motifs of gipsy singing, references to gipsy 
nomadism, and gipsy magic.

112 o. M a n d e l s z t a m, A. Błok (7 awgusta 21 g. – 7 awgusta 22 g.). W: Aleksandr Błok: pro 
et contra. Licznost’ i tworczestwo Aleksandra Błoka w kritikie i memuarach sowriemiennikow. Anto-
łogija. Sankt-Pietierburg 2004, s. 412.

113 W niniejszym studium zajęłam się głównie lirykami okresu międzywojennego. trzeba więc 
na koniec dodać, że temat cygański pojawił się też w polskiej poezji powojennej. Przypomnijmy 
choćby wiersze j. I w a s z k i e w i c z a  (Cyganie, Pławienie koni), k. I ł ł a k o w i c z ó w n y,  
W. B r o n i e w s k i e g o, Czarny polonez k. W i e r z y ń s k i e g o; prozę poetycką M. P a n k o w-
s k i e g o  (O smagłej swobodzie); ale i oczywiście także odwołującą się do folkloru romskiego poezję 
Ficowskiego. również w okresie powojennym bywało, że „cyganskaja tiema” przywoływała kontekst 
literatury rosyjskiej – jak np. w wierszu a. S t e r n a  Cyganie.
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II.    m a t e  r I  a ł  Y   I    N  o t a t k I

CZterY NIeZNaNe LIStY  
marII PaWLIkoWSkIeJ-JaSNorZeWSkIeJ 

Z Lat 1935–1939

Przełożyła i opracowała 
małGorZata NoSSoWSka 

(Uniwersytet marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

W archiwum rosy Bailly w Bibliotece Polskiej w Paryżu pośród tysięcy innych listów 
znajdują się cztery, pisane po francusku (z wplecionymi gdzieniegdzie polskimi słowami), 
których autorką była maria Pawlikowska-Jasnorzewska 1. Listy te świadczą o dużej zaży-
łości łączącej obie damy oraz o intensywnej korespondencji między nimi, z której jednak 
niewiele ocalało do dziś. 

adresatka listów Jasnorzewskiej, rosa Bailly, to również poetka, ale przede wszystkim 
– niezmordowana propagatorka polskiej historii i kultury we Francji. Francuzka o polskim 
sercu, jak pisał o niej tadeusz Domański 2. obrończyni „polskiej sprawy” zawsze i wszędzie 
tam, gdzie się taka konieczność pojawiała – od wspierania polskich starań o odzyskanie 
niepodległości w czasie pierwszej wojny światowej po upominanie się o polski Lwów po 
drugiej. tłumaczka polskiej literatury. Założycielka, sekretarz generalna i główna anima-
torka stowarzyszenia Les amis de la Pologne, istniejącego w latach 1919–1942. Niemal 
rówieśniczka marii Jasnorzewskiej, urodzona 14 III 1890 (zm. 14 VI 1976), rosa Bailly 
była w okresie międzywojennym niezwykle w Polsce popularną i szanowaną postacią, 
przyjeżdżała tu niemal co roku i znała prawie wszystkich. Pisarzy, artystów i polityków. 
Przyjmowali ją marszałek Piłsudski i prezydent mościcki. odwiedzała uniwersytety i sa-
lony, wygłaszała odczyty i chłonęła Polskę 3. 

1 Biblioteka Polska w Paryżu (dalej: BPP), archiwum rosy Bailly (dalej: arB), akc. 2840.
2 t. D o m a ń s k i, Rosa Bailly: wielka Francuzka o polskim sercu. Lublin 2003.
3 o pracy stowarzyszenia Les amis de la Pologne oraz o jego założycielce zob. a. ł o n-

g i e w s k a: Korespondencja Rosy Bailly z Felicją Skarbkową z lat 1946–1959. „Ze Skarbca kultu-
ry” z. 21 (1970); Francuzi w obronie prawa Polski do Górnego Śląska. „kwartalnik opolski” 1971, 
nr 3. – S. r o s p o n d, „Les Amis de la Pologne” za polskim Górnym Śląskiem. „kwartalnik opol-
ski” 1971, nr 3. – m. P a s z t o r, O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przy-
kładzie stowarzyszenia „Les Amis de la Pologne” w latach 1919–1924. „kwartalnik Historii Nauki 
i techniki” t. 37 (1992), nr 2. – D o m a ń s k i, op. cit. – a. k o t a ń s k a, Ona była zakochana 
w Polsce. „almanach muzealny” t. 4 (2003). – a. P y t l a r z: Rosa Bailly – sa vie et ses liens d’ami-
tié tissés avec la Pologne. „Synergies Pologne” 2003, nr 3; L’Oeuvre poétique de Rosa Bailly – la 
Pologne et la montagne. „annales academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia romanica III” 2008. 
– m. N o s s o w s k a: „Listy do Polaków” Rosy Bailly jako odbicie losów polskich żołnierzy inter-
nowanych we Francji po czerwcu 1940 roku. „annales UmCS”, Sectio F, t. 63 (2008); „Embarras 
de richesse”, czyli historia rujnującego spadku. (Próby stworzenia przez Rosę Bailly ośrodka pol-
skiego w Lechâtelet k. Dijon). „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 1; Narodziny „siostry-cudzoziemki”, 
czyli o tym, jak Rosa stała się Różyczką. (Początki działalności Rosy Bailly na rzecz sprawy polskiej 
w latach I wojny światowej). „annales UmCS”, Sectio F, t. 64 (2009); W poszukiwaniu nowych dróg 
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Wiele łączyło obie damy i poetki. Poczucie bliskiego związku z naturą, szczególna 
wrażliwość i emocjonalność, które uczyniły z nich adeptki pióra i podopieczne euterpe. 
obie interesowały się zjawiskami nadprzyrodzonymi, marię Jasnorzewską fascynowa- 
ła magia, okultyzm, przepowiednie, świat pozazmysłowy, który pociągał również rosę  
Bailly, obdarzoną przy tym zdolnościami radiestetycznymi i bioenergoterapeutycznymi 4. 
Wszystko to stanowiło dość duży obszar, na jakim mogły zbliżyć się i porozumieć, a tak-
że nawiązać przyjaźń, która zaowocowała korespondencją. Podziwiały także nawzajem 
własną twórczość: rosa Bailly bardzo ciepło pisała o poezji Jasnorzewskiej 5, a ta ostatnia 
swój tomik Balet powojów, wydany w 1935 roku, zadedykowała właśnie rosie, pozostając 
pod wrażeniem jej Montagnes Pyrénées – pierwszej części cyklu Fête de la terre 6. 

trudno jednak stwierdzić dokładnie, gdzie i kiedy poznały się. Czy nastąpiło to w Pol-
sce, podczas którejś z corocznych wycieczek Bailly, czy może w Paryżu, gdzie Pawlikow-
ska również bywała? Czy poznały się w krakowie? Czy w Warszawie, poprzez jednego ze 
skamandrytów? może to Jan Lechoń, obdarzający przyjaznymi uczuciami obie panie 
i należący do kręgu ich bliskich znajomych, stał się pierwszym pośrednikiem w ich wza-
jemnych kontaktach? a może Boy, jak to sugeruje elżbieta Hurnikowa w swojej monogra-
fii poświęconej Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej? 7 Wszystko to są spekulacje, pewne jest 
jednak, że wiele było miejsc i okazji, które sprzyjały nawiązaniu znajomości. 

Wydaje się, że nastąpiło to raczej w Polsce, w której przyjazdy rosy Bailly były od-
notowywane i zauważane przez elity kulturalne 8. Spotkania, przyjęcia, odczyty, towarzy-

– rzecz o reaktywacji stowarzyszenia Les Amis de la Pologne po zakończeniu II wojny światowej. 
„Dzieje Najnowsze” 2010, nr 2. – a. m. S t e f a n i c k a, Zapomniane listy z Coëtquidan. Warszawa 
2009.

4 rosa B a i l l y  w trakcie jednego z pobytów w Polsce, w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku, wykryła u siebie zdolności radiestetyczne, które w późniejszym, już powojennym okresie 
wykorzystywała jako dar uzdrawiania. Pisała o tym w książce Victoire sur le cancer (Genève 1969, 
s. 121–139), istnieje również bardzo liczna korespondencja poświęcona temu tematowi. Zob. m.in. 
W. ł a d a  do r. Bailly: 14 i 27 II, 16 i 21 VII 1948 (BPP, arB, akc. 2852). – r. B a i l l y  do  
F. Skarbkowej: 15 VII 1948, 24 VI 1959 (w: ł o n g i e w s k a, Korespondencja Rosy Bailly z Felicją 
Skarbkową z lat 1946–1959). – r. B a i l l y  do m. kuncewiczowej: 4 III 1953 (Zakład Narodowy 
im. ossolińskich, rkps 16949/II). – r. B a i l l y  do m. kasprowiczowej: 18 XII 1957, 24 I, 25 II  
i 3 IV 1958 (muzeum na Harendzie). – m. k a s p r o w i c z o w a  do r. Bailly: grudzień 1957 (BPP, 
arB, akc. 2833); 3 III i 7 VII 1959 (jw., akc. 2831). – r. B a i l l y  do m. Berezowskiej (kopia): 23 
IX 1969 (jw., akc. 2897). – m. B e r e z o w s k a  do r. Bailly: 18 IX, 2 i 10 X oraz 13 XI 1969 (jw.); 
5 VIII 1970 (jw., akc. 2899); 28 IX 1970 (jw., akc. 2902).

5 r. B a i l l y, Maria Jasnorzewska (Pawlikowska). „Les amis de la Pologne”. Bulletin  
mensuel, 1935, nr 8/9.

6 Warto dodać, że tomik Montagnes Pyrénées przyniósł rosie Bailly nagrodę literacką i człon-
kowstwo w Pirenejskiej akademii Literatury.

7 e. H u r n i k o w a, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. (Zarys monograficzny). katowice 
1999, s. 287.

8 każdej wizycie rosy Bailly w Polsce towarzyszyły liczne artykuły w prasie, odnotowujące 
wszystkie wydarzenia kulturalne, wizyty, spotkania, w których ona uczestniczyła. Zob. m.in.: Rosa 
Bailly. „kurier Poznański” 1921, nr z 20 IX. – W Tow. Polsko-Francuskim. „kurier Warszawski” 
1921, nr z 28 IX. – Rosa Bailly. „tygodnik Ilustrowany” 1921, nr z 15 X. – Goście francuscy w Lu-
blinie. „Ziemia Lubelska” 1922, nry z 13 i 14 IX. – Wycieczki francuskie we Lwowie. „kurier Lwow-
ski” 1922, nr z 20 IX. – Z pobytu gości francuskich w Warszawie. „kurier Warszawski” 1927, nr z 4 
IX. – Les Amis de la Pologne we Lwowie. „kurier Poranny” 1927, nr z 10 IX. – Wycieczka Tow. 
Przyjaciół Polski w Krakowie. „Czas” 1927, nr z 14 IX. – Wycieczka Tow. Przyjaciół Polski w Kra-
kowie. „Ilustrowany kurier Codzienny” 1927, nr z 14 IX. – a. r., Róża Bailly. „Bluszcz” 1927, 
nr z 17 IX. – D. m., Przyjaciółka Polski Rosa Bailly. „kurier Poznański” 1929, nr z 8 VI. – Wizyta 
p. Rosy Bailly u prezydenta Warszawy. „kurier Warszawski” 1929, nr z 15 VI. – Rosa Bailly w Pol-
sce. „kurier Warszawski. Niedzielny Dodatek Ilustrowany” 1929, nr z 16 VI. – 10 lat pracy stowa-
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szące jej za każdym razem zamieszanie, bliskie związki z krakowem – nie mogły ujść 
uwagi marii Pawlikowskiej, głęboko wrośniętej w artystyczne środowisko krakowskie, ale 
od połowy lat dwudziestych cenionej i sławnej też poza nim. Niewątpliwie już na począt-
ku lat trzydziestych Bailly znała zarówno Pawlikowską-Jasnorzewską, jak i jej (od 1931 
roku) męża, Stefana Jerzego Jasnorzewskiego. Wtedy to zapewne nawiązała się pomiędzy 
paniami przynajmniej kilkuletnia korespondencja, której niewielki fragment przetrwał 
w archiwum rosy Bailly. 

trzy listy pochodzą z końca roku 1935 i początku 1936; ich głównym tematem była 
praca Bailly nad tłumaczeniami wierszy Jasnorzewskiej oraz przygotowania, jak można 
wywnioskować, do wydania wyboru jej poezji we Francji. Projekt nie został ostatecznie 
zrealizowany, jednak w biuletynie stowarzyszenia Les amis de la Pologne ukazało się 
kilka wierszy w przekładzie Bailly, a także jej bardzo ciepły i entuzjastyczny tekst na temat 
twórczości Jasnorzewskiej 9. Bailly pisała w nim o zjawiskowej poetce, kobiecej i pięknej, 
kroczącej przez życie z pewnym nonszalanckim roztargnieniem, zachwycającej się naturą 
i podobnej do jednego z jej cudów, o oryginalnych wierszach, które urzekały swoją świe-
żością i delikatnością. a Jasnorzewska była zauroczona efektem pracy translatorskiej rosy 
Bailly – podkreślała jej szczególne, jako poetki, kompetencje w tej dziedzinie i nadzwyczaj 
entuzjastycznie wyrażała się o pomyśle francuskiej edycji swoich wierszy 10.

W jednym z listów z tego okresu pojawił się również bardzo osobisty motyw związa-
ny z pobytem Jasnorzewskich w Dęblinie, gdzie w 1934 roku przeniesiony został służbo-
wo mąż marii. Poetka wyjątkowo źle znosiła to miejsce, będące dla niej miejscem zesłania. 
Prymitywną pustynią pozbawioną elementarnych zdobyczy cywilizacji (np. dostępu do 
lekarza innego niż chirurg wojskowy... 11), ale przede wszystkim pustynią ludzką. Hanna 
mortkowicz-olczakowa tak pisała w swoich wspomnieniach o Jasnorzewskiej: 

tok jednostajnych dni w nieprzyjaznym środowisku. Żony oficerów inne, obce, często zawist-
ne i pogardliwe. Lilka gorszyła je swoimi strojami, wierszami, jazdą na rowerze, brakiem 
umiejętności kulinarnych. Nie miała z nimi nic wspólnego. opowiadała mi o tym swoim życiu 
prawie z płaczem 12. 

Gorycz i poczucie osamotnienia pojawiały się też w korespondencji z rosą Bailly.
Czwarty, ostatni list powstał w listopadzie 1939, w Bukareszcie, do którego rzuciły 

rzyszenia Les Amis de la Pologne. „kurier Poznański” 1929, nr z 17 VI. – Miły gość przyjaciel. 
Różyczka. „Ziemia Zachodnia” 1931, nr z 5 IX. – J. L e c h o ń, Ziemia z Verdun. „Gazeta Polska” 
1935, nr z 1 IX. – Delegacja Les Amis de la Pologne przybywa do Polski. „kurier Polski” 1935, 
nr z 3 IX. – Francuscy Przyjaciele Polski w Warszawie. „kurier Poranny” 1935, nr z 5 IX. – Piękna 
manifestacja przyjaźni polsko-francuskiej. „Czas” 1935, nr z 5 IX. – Wielka manifestacja przyjaźni 
polsko-francuskiej. „Gazeta Polska” 1935, nr z 5 IX. – Wycieczka francuska u prezydenta miasta. 
„kurier Poranny” 1935, nr z 6 IX. – Jubileusz pani Rosy Bailly. „Czas” 1936, nr z 18 IX. – Jubileusz 
Rosy Bailly. „kurier Warszawski” 1936, nr z 18 IX. – Uczczenie zasług p. Rosy Bailly. „Ilustrowany 
kurier Codzienny” 1936, nr z 18 IX. – Akademia ku czci zasłużonej przyjaciółki Polski. „Ilustrowa-
ny kurier Codzienny” 1936, nr z 19 IX. – Jubileusz Rosy Bailly. „kurier Poranny” 1936, nr z 19 IX. 
– Dekoracja Rosy Bailly orderem Polonia Restituta. „kurier Poranny” 1936, nr z 23 IX. – J. W i e-
l e ż y ń s k a, Rose Bailly. „Bluszcz” 1936, nr z 26 IX. 

  9 B a i l l y, Maria Jasnorzewska (Pawlikowska). – m. J a s n o r z e w s k a: Le Bandit et le 
diable [Bandyta i diabeł, z tomu Wachlarz]. „Les amis de la Pologne” 1935, nr 8/9; épingles [Szpil-
ki, z tomu Wachlarz]. Jw.; Le Chant du rossignol [Śpiew słowika, z tomu Wachlarz]. Jw., 1938, nr 5; 
L’Aigre brodeuse [Kwaśna hafciarka, z tomu Balet powojów]. Jw., 1939, nr 2; Le Ciel et les chapeaux 
[Niebo a kapelusze, z tomu Różowa magia]. Jw. 

10 Zob. publikowane tu listy z 12 i 26 XI 1935.
11 Zob. list z 30 III 1936.
12 H. m o r t k o w i c z - o l c z a k o w a, Bunt wspomnień. Warszawa 1961, s. 191. Zob. też  

H u r n i k o w a, op. cit., s. 295. 
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Jasnorzewską wojenne losy. opuściła ona Polskę wraz z mężem, jadąc przez Lwów i Za-
leszczyki, szlakiem tysięcy uchodźców, by najpierw dotrzeć do rumunii, a później, przez 
rzym, Francję – pierwotny punkt docelowy ewakuacji – do anglii, gdzie znalazła się 
wreszcie na przełomie czerwca i lipca 1940. W Bukareszcie Jasnorzewska zatrzymała się 
u Duszy Czary-Stec, rumuńskiej poetki, literatki i tłumaczki, którą znała jeszcze sprzed 
wojny, ale mimo jej namów, by pozostała w rumunii, była zdecydowana towarzyszyć 
mężowi w dalszej tułaczce 13. Jest to list „z drogi” w sensie dosłownym i przenośnym, list 
z okresu starań o wyjazd do Francji, okresu zawieszenia i niepewności, list, w którym 
poetka opisuje swoje nadzieje i kłopoty z podróżą związane. Widać w nim także częściowo 
rolę, jaką w przygotowaniu pobytu Jasnorzewskich w Paryżu odgrywała Bailly. 

W papierach rosy Bailly nie zachowało się więcej śladów przyjaźni i korespondencji 
z Pawlikowską-Jasnorzewską 14, mimo że listów musiały obie damy wymienić dużo więcej, 
co wynika chociażby z treści tych, które przetrwały. Zaginęły one, być może, podobnie jak 
wszystkie listy tadeusza Boya-Żeleńskiego do rosy Bailly 15, w czasie jej pospiesznej 
ewakuacji z Paryża w czerwcu 1940 lub w trakcie dewastacji lokalu stowarzyszenia Les 
amis de la Pologne dokonanej przez gestapo po zajęciu Paryża przez Niemców. tym 
cenniejsze wydają się te cztery cudem ocalone, które mimo, iż są fragmentem wyrwanym 
z długiego dialogu, dają piękne świadectwo przyjaźni tych dwóch niezwykłych kobiet. 
Jeszcze wiele lat po śmierci polskiej poetki rosa Bailly z wielką atencją, serdecznością, 
z ogromną przyjaźnią wspominała swoją z nią znajomość 16 i była jedną z pierwszych osób, 
które wsparły akcję zbierania funduszy na ochronę jej grobu 17. 

Listy są tu przedstawione w wersji oryginalnej oraz w tłumaczeniu na język polski. 
W tekstach francuskich zachowano składnię i ortografię autorki. Pozostawiono też uczy-
nione w języku polskim dopiski Stefana Jerzego Jasnorzewskiego. Daty listów konsekwent-
nie umieszczono po prawej stronie, choć w dwóch listach znajdowały się po lewej. Ujed-
nolicono również układ podpisów – zawsze po prawej stronie.

13 Zob. H u r n i k o w a, op. cit., s. 361–365. – m. S a m o z w a n i e c, Zalotnica niebieska. 
Szczecin 1988, s. 294.

14 Zachowała się jeszcze koperta (bez listu) datowana stemplem pocztowym 23 X 1939, z ad-
resem wpisanym ciemnogranatowym atramentem:

madame rosa Bailly
Société des amis de la Pologne
3 rue de L’abbé de L’Épée nr 16 Paris V 
France 

Na odwrocie adres nadawcy:
maria Jasnorzewska
Bucureşti (Cotroçeni)
str. Dr. Herescu
Chez mme Czara-Stec

W opracowanym i opublikowanym przez k. o l s z a ń s k i e g o  tomie listów poetki  
(m. z k o s s a k ó w  J a s n o r z e w s k a, Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem á1928–1945ñ. 
kraków 1998) znajduje się tylko jedna jej wzmianka na temat Bailly: w liście do męża z 1 XI 1944.

15 Zob. B. W i n k l o w a: list do r. Bailly, z 9 II 1967. BPP, arB, akc. 2824; wstęp w:  
t. B o y - Ż e l e ń s k i, Listy. oprac. ... Warszawa 1972, s. 10.

16 Zob. B. o b e r t y ń s k a: Korespondencja. t. 1. Bibl. Jagiellońska, rkps przyb. 475/05 (list  
r. B a i l l y  z 7 XII 1969); Bruliony i kopie listów. t. 1. Jw., rkps przyb 504/05 (brulion listu do  
r. Bailly z 13 XII 1969).

17 Zob. B. o b e r t y ń s k a, Lilka. „Wiadomości” (Londyn) 1969, nr z 23 XI. 
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1
12/11/35
Dęblin-Lotnisko
poczta Irena

Ma Rose adorée! 
Tu dois me juger mal, et c’est injuste, crois-moi ma chérie! Notre excursion 

expira le I octobre – mais nous avions encore un mois de congé, nous avons passé 
à Cracovie et à la campagne et Tes chères lettres et les numéros de Ton magnifique 
mensuaire, ou m’attendait la grande surprise, restaient à Dęblin. Maintenant,  
à mon retour dans ces parages, je les trouve hélas si tard! J’embrasse mille fois 
Ton souvenir, car Tu est unique, Rosa. Gentille, et grande, et si douce, si bonne. 
Comment va Ta santé, dis mon aimée? Ne croit pas trop aux médecins, surtout 
repose Toi! Si Tu pouvais venir à Zakopane ou à Krynica, qui sont si réconfortantes! 
Immédiatement je Te rejoindrai. 

Comme on a lieu traduit mes poèmes – est-ce Toi, Rosa, qui a fait cela? Si c’est 
vrai, je Te félicite, car ils me paraissent mieux qu’en origine.

Les vers du « Ballet » c’est entendu, je les « prosifiés » en français et je les 
envois bien vite. A présent je me dépêche pour que Tu ne pense pas mal de nous 
deux, ou ce qui serait encore pire, que Tu ne nous oubliasses. Je joint une dernière 
photo de mon mari qui T’adore, faite à Cracovie dans notre native « Kossakówka » 
et souvient Toi, chère âme, que nous sommes ensemble à Toi. 

Je T’embrasse, en priant humblement des nouvelles de Ta chère santé.
Quand nous reverrons nous?
Do widzenia, droga różyczko
Bądź zdrowa, kochanie

marie Jasnorzewska

Jestem pod Pani urokiem. Proszę o pamięć, czekam na chwilę, kiedy Panią 
znowu zobaczę. Votre humble serviteur. 

Jasnorzewski 

12/11/35 
Dęblin-Lotnisko
poczta Irena1

moja ukochana roso! 
Na pewno źle o mnie myślisz, ale to niesprawiedliwe, zapewniam Cię moja 

droga! Nasza wycieczka skończyła się 1 października – ale mieliśmy jeszcze mie-
siąc urlopu, spędziliśmy go w krakowie i na wsi i twoje drogie listy oraz egzem-
plarze twojego wspaniałego miesięcznika, w których czekała na mnie ogromna 
niespodzianka2, zostały w Dęblinie. teraz, po moim powrocie w te strony, znalazłam 
je, niestety, tak późno! Całuję tysiąc razy upominek od Ciebie, bo jesteś wyjątko-
wa. Szlachetna i wielka, i tak delikatna, tak dobra. Jak twoje zdrowie, moja ko-
chana? Nie ufaj zbytnio lekarzom, przede wszystkim odpoczywaj! Gdybyś mogła 
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przyjechać do Zakopanego albo do krynicy, postawiłoby Cię to na nogi! Natych-
miast dołączę do Ciebie. 

Co do tłumaczenia moich wierszy – to ty je zrobiłaś? Jeśli tak, to gratuluję Ci, 
ponieważ wydają mi się lepsze od oryginału.

Wiersze Baletu3, to postanowione, „przekładam” na prozę po francusku i bar-
dzo szybko [Ci] je wysyłam. Spieszę się teraz, żebyś nie myślała o nas źle albo, 
co byłoby jeszcze gorsze, żebyś nas nie zapomniała. Dołączam ostatnie zdjęcie 
mojego męża4, który Cię uwielbia, zrobione w krakowie, w naszej rodzinnej 
„kossakówce”, i nie zapominaj o tym, duszko, że zawsze jesteśmy oboje z tobą. 

Całuję Cię, prosząc pokornie o wieści o twoim kochanym zdrowiu.
kiedy zobaczymy się znowu?
Do widzenia, droga różyczko
Bądź zdrowa, kochanie

maria Jasnorzewska

Jestem pod Pani urokiem. Proszę o pamięć, czekam na chwilę, kiedy Panią 
znowu zobaczę. Pani pokorny sługa.

Jasnorzewski

karta formatu a4, złożona na pół, tworząca 4 stronice, zapisane czarnym atramentem, wyraźnym, 
okrągłym pismem. Papier kremowy, pożółkły. Dopisek Jasnorzewskiego atramentem o intensyw-
niejszej czerni, pismo pochyłe, ostrzejsze, mniej wyraźne.

1 Właściwa nazwa lotniska wojskowego brzmiała: Dęblin-Irena.
2 Chodzi o numer 8/9 biuletynu „Les amis de la Pologne”, w którym opublikowany został 

wspomiany już tu tekst Bailly o poezji Jasnorzewskiej oraz jej dwa wiersze: Le Bandit et le diable 
i épingles.

3 mowa o tomiku Balet powojów.
4 Zdjęcie zachowało się.

2
26/11/[1]935

Rosa, ma grande chérie 
je suis complètement émerveillée de Tes traductions. C’est pour moi une chance 

inespérée d’avoir pour traducteur non seulement une vraie Française mais en outre 
une géniale artiste. Cette idée, de me présenter à la chère France, habillée par Toi 
comme par une fée, me plait joliment! C’était toujours mon désir, car (étant conçue 
à Paris, ne ris pas, ma chère!) je ressent souvent la nostalgie de ma seconde patrie.

Traduis autant que Tu pourras, je T’en prie! Je T’envoie encore une autre 
plaquette. Pour celle-là j’ai reçu un prix du « Związek Literatów Polskich ».

J’ai désignées quelques pieces, au crayon, s’il Te plaisait de les traduire, cela 
me fairait grand plaisir.

Tu donnes à mes vers un charme bizarre, un ton inédit. 
Seulement cette « Cathon » me paraît trop ressemblante à Caton, peut-être 

« Kasia » tout simplement, Marion, Sophie, quelque nom de femme de chambre de 
la campagne française populaire, ou purement polonaise. Tu trouveras dans 
« l’équipage endormi » « Śpiąca załoga » deux vers – traduit par moi. Corriges-
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-les, ou refaits les, ou rejettes les, bien? Je sens qu’un Français, en les lisant va 
bien pouffer de rire – et ce n’est pas mon but.

Tiens-moi au courrant, ma Rosa, de ce charmant projet. Salut à Lechoń. 
Dieu veuille qu’il nous ailles!
Comme je voudrais te revoir. Tu es une enchanteresse.
              Toute à Toi

marie [dopisek rosy Bailly: Jasnorzewska Pawlikowska]
J’envoie une photo, et le livre ensemble
[Dopisek na marginesie:] Les fautes que j’ai faites dans cette lettre me font 

mal! Je T’en prie, aimée Rosa, pardonne moi.

26/11/[1]935
moja bardzo kochana roso, 

Jestem całkowicie zauroczona twoimi tłumaczeniami. to dla mnie nieocze-
kiwane szczęście: mieć jako tłumacza nie tylko prawdziwą Francuzkę, ale przede 
wszystkim genialną poetkę. ten pomysł, aby pokazać kochanej Francji mnie, 
ustrojoną przez Ciebie jak przez wróżkę, podoba mi się bardzo. to było zawsze 
moim pragnieniem, ponieważ (będąc poczętą w Paryżu, nie śmiej się moja droga!1) 
odczuwam często nostalgię za moją drugą ojczyzną.

Przełóż tyle, ile będziesz mogła, proszę Cię! Wysyłam Ci jeszcze inny tomik, 
za który właśnie otrzymałam nagrodę Związku Literatów Polskich2. 

Zaznaczyłam kilka fragmentów ołówkiem, gdybyś zechciała je przełożyć, 
sprawiłoby mi to ogromną przyjemność.

Dajesz mojej poezji przedziwny urok, nowe brzmienie. 
tylko ta „Cathon” wydaje mi się zbyt podobna do katona, może całkiem 

zwyczajnie „kasia”, marion, Zofia, jakieś imiona pokojówek z francuskiej wsi lub 
czysto polskie. Znajdziesz w Śpiącej załodze dwa wiersze – przetłumaczone prze-
ze mnie. Popraw je albo przerób, albo wyrzuć, dobrze? Czuję, że Francuz, czytając 
je, parsknie śmiechem – a to nie jest moim celem. 

Informuj mnie na bieżąco, moja roso, o tym uroczym projekcie. Pozdrowienia 
dla Lechonia3.

Niech Bóg sprawi, żeby nam się powiodło! 
Jakże chciałabym zobaczyć Cię znowu. Jesteś czarodziejką.
            Cała twoja

maria [dopisek rosy Bailly: Jasnorzewska Pawlikowska]
Przesyłam [Ci] fotografię, i książkę razem
Błędy, które zrobiłam w tym liście, sprawiają mi cierpienie! Proszę Cię, ko-

chana roso, wybacz mi.

karta formatu a4, zapisana dwustronnie czarnym atramentem, pismem wyraźnym, okrągłym, 
trochę „dziecinnym”; papier pożółkły, przypuszczalnie pierwotnie jasnokremowy.

1 Nie jest jasne, co autorka listu miała na myśli. Wydaje się, że był to jeden z elementów le-
gendy autobiograficznej (jej ważnymi składnikami były również czas i okoliczności przyjścia na 
świat) budowanej przez Pawlikowską-Jasnorzewską przez większą część życia. Zob. H u r n i k o w a, 
op. cit., s. 18–19, 363.

2 Chodzi o tom Śpiąca załoga, wydany w 1932 roku.
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3 W latach 1930–1939 Jan L e c h o ń  był radcą kulturalnym ambasady polskiej w Paryżu 
i utrzymywał ciepłe i dość bliskie relacje z rosą Bailly, z którą z racji swojej funkcji i jej pracy 
często stykał się niejako służbowo.

3
Dęblin Lotnisko p[oczta] Irena
30/III/36

Najdroższa rosa!
Ma chérie, mon ange, ta douceur m’étrangle! Tu es trop charmante pour Ta 

pauvre amie. Je me sens mieux, et je me mets au travail, depuis demain. Les der-
nières traductions, surtout le « rossignol » sont s u r p r e n a n t e s. En général, 
toutes me plaisent – il y a une chose: beaucoup de mes poésies sont pour moi suran-
nées, et très désagréables pour moi; je comprends autrement la poésie maintenant. 
Ce sont celles de la « Magie rose », et plusieurs quatrains naïfs, que je Te deman-
derais de rejetter. Mais je ne aurais jamais rêver une meilleurs traduction – d’abord 
Tu es Toi même une ensorceleuse, une Sapho, et en surplus Tu m’aime un peu. Cela 
fait ensemble des condition rares à trouver en ce monde.

Ne me crois donc pas si bête de ne pas comprendre le bonheur qui m’arrive. 
Hélas, j’ai passée par de cruelles épreuves, et la vie est devenue pour moi un petit 
enfer. J’avais terriblement mal à la gorge pendant trois semaines (une angine 
chronique) et j’ai souffert beaucoup, seule sans médecin, en ce lieu sauvage ou il 
n’y a qu’un chirurgien pour les cas graves, j’ai eu peur, surtout la nuit de m’étran-
gler, j’ai ennuyée mon mari, j’ai perdus 5 kilos, enlaidie, jaunie, sans aucune envie 
de travailler. Figure Toi, que c’est connu ici: les marécages et les brumes font de 
Dęblin un lieu d’exportation. On m’a fait exprès cela – en général si Tu savais 
comme on me traite ici! Moi, qui a tant écris pour ces gens, je suis ignorée abso-
lument, aucun aviateur ne vient me voire, au contraire, sans cesse on me prend 
mon mari, pour le bridge, lui apprenant à me laisser toute seule dans ce désert ou 
il y a que la lune et des chiens hurlant, depuis la tombée du jour. Ingrat Pologne, 
pour Toi, son Amie chaude et sans pareille, pour moi, sa fille qui aimait tant son 
« polskie lotnictwo », et qui perds sa santé dans un trou terrible, ou elle partage 
le sort de son mari (qui depuis son mariage avec moi n’avance plus, reste lieutenant, 
malgré toute sa bravoure, son énergie et ses dix années consacrées à l’aviation!) 
personne ne me croirait: Toi, qui connait le caractère bizarre de mon intéressante 
nation, Tu ne me diras pas: Tu exagères! Et encore, pense seulement, mon mari, 
lui, souffre de ce climat et je ne peut rien pour lui. 

Demain, je relirais attentivement toutes les pages que Tu m’a données – je les 
embrasserais et je t’enverrais après demain (comme je t’aime!). Cette lettre est 
une avantgarde, (et un long baiser sur ta joue rose et charmante). Je t’adore comme 
femme et comme poète, et crois moi – n o t r e  livre sera b i e n. Ta préface me sera 
une jolie et un honneur. Je ne peut pas trouver la plaquette « Biała dama », mais 
je Te copierais par cœur les meilleures horreurs. 

                            Toute à Toi à jamais
marie Jasnorzewska Pawlikowska 
(Jasnorzewski Te baise les mains)
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Dęblin-Lotnisko, p[oczta] Irena
30/III/36

Najdroższa roso!
moja droga, mój aniele, twoja dobroć sprawia, że wzruszenie ściska mi gardło! 

Jesteś zbyt dobra dla swojej biednej przyjaciółki. Czuję się lepiej i od jutra zabie-
ram się do pracy. ostatnie tłumaczenia, przede wszystkim Słowik1, są z a d z i- 
w i a j ą c e. W zasadzie, wszystkie mi się podobają – tylko jedna sprawa: wiele 
moich wierszy jest według mnie przestarzałych i obcych mi, poezję teraz rozumiem 
inaczej. to są te wiersze z Różowej magii i wiele innych naiwnych wierszyków, 
które prosiłabym Cię, żebyś wyrzuciła. ale nie mogłabym nigdy marzyć o lepszym 
tłumaczeniu – przede wszystkim dlatego, że jesteś po prostu czarodziejką, Safo, 
a w dodatku lubisz mnie troszkę. to razem stwarza sytuację rzadko zdarzającą się 
na tym świecie.

Nie sądź więc, że jestem aż tak głupia, żeby nie rozumieć szczęścia, które mnie 
spotyka. Niestety, przeszłam straszne rzeczy, i życie stało się dla mnie małym 
piekłem. okropnie chorowałam na gardło przez trzy tygodnie (przewlekła angina) 
i bardzo cierpiałam, sama, bez lekarza, w tym dzikim miejscu, gdzie jest wyłącznie 
chirurg do ciężkich przypadków. Bałam się, że uduszę się w nocy, umęczyłam 
mojego męża, schudłam 5 kilo, zbrzydłam, pożółkłam, straciłam chęć do pracy. 
Wyobraź sobie to, o czym wszyscy wiedzą: bagna i mgły czynią z Dęblina miejsce 
zesłania. Zrobiono mi to celowo – zresztą gdybyś wiedziała, jak mnie tu traktują! 
Ja, która tyle napisałam dla tych ludzi, jestem tu całkowicie ignorowana, żaden 
z lotników nie odwiedza mnie, przeciwnie, bezustannie zabierają mi mojego męża, 
na brydża, każąc mu zostawiać mnie całkiem samą na tej pustyni, gdzie tylko 
księżyc i wyjące psy, od zmierzchu. Niewdzięczna Polska – dla Ciebie, jej gorącej 
przyjaciółki i, bez porównania, dla mnie, jej córki, która tak kochała „polskie lot-
nictwo” i która traci zdrowie w tej strasznej dziurze, gdzie dzieli los swego męża 
(którego od chwili małżeństwa ze mną pozbawia się awansu, pozostaje on porucz-
nikiem, mimo swojej odwagi, energii i dziesięciu lat poświęconych lotnictwu!2). 
Nikt nie uwierzyłby mi: ty, która znasz dziwny charakter mojego wyjątkowego 
narodu, nie powiesz mi: przesadzasz! I jeszcze, pomyśl tylko, mój mąż cierpi w tej 
atmosferze i nie mogę nic dla niego zrobić. 

Jutro przeczytam jeszcze raz uważnie wszystkie kartki, które mi przysłałaś – 
ucałuję je i wyślę pojutrze (jakże Cię kocham!). ten list jest forpocztą (i długim 
pocałunkiem na twoim różowym i uroczym policzku). Uwielbiam Cię jako ko-
bietę i jako poetkę i uwierz mi – n a s z a  książka będzie d o b r a. twoja przed-
mowa sprawi mi radość i zaszczyt. Nie mogę znaleźć tomiku Biała dama, ale 
odtworzę Ci z pamięci najlepsze opowieści grozy.

                           twoja na zawsze 
maria Jasnorzewska Pawlikowska 
(Jasnorzewski całuje twoje dłonie)

karta formatu a4, zapisana dwustronnie na maszynie, z odręcznymi poprawkami (interpunkcja, 
akcenty); podpis odręczny.

1 Chodzi o wiersz Śpiew słowika.
2 o trudnościach z awansem Jasnorzewskiego oraz o jego staraniach o uzyskanie lepszego 
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przydziału wojskowego zob. H u r n i k o w a, op. cit., s. 233. – m. S a m o z w a n i e c, Maria 
i Magdalena. t. 2. Pruszków 1992, s. 233–234.

4
28/11/39

Chère różyczka, douce amie!
Je Te suis reconnaissante au-delà de toute expression que Tu as déjà pensée à 

notre logement. Nous étions déjà prêts à partir quand des affaires urgentes nous 
on retenues, pour une semaine encore. Mais nous viendrons pour sure. Nous allons 
en auto – arrivés en France nous télégraphierons pour que Tu saches le jour de 
notre arrivée. Je voudrais être au plus vite près de Toi pour te soigner, car je connais 
des moyens excellents pour guérir le cœur malade – nous avons tant et tout à nous 
dire, et peut-être pourrais – je T’aider dans tes travaux pour les affaires polonaises. 
J’aurais avec moi une machine à écrire, je serais volontiers ta secrétaire, Tu me 
dicteras Tes merveilles de poésies, en Te reposant. Chère Rosa, je Te prie, ne Te 
fatigue pas. Tu es l’amour de la Pologne, il faut vivre pour la revoir encore; cette 
maladie est passagère, il faut absolument rester couchée au moins trois semaines, 
boire peu de boissons et ne pas manger de viande du tout, prendre du miel autant 
que Tu peux et faire des compresses froides sur le cœur. Mélanger un peu de jodine 
avec de la vaseline, 5 gouttes de jodine pour cuillère à soupe de vaseline ou d’huile 
d’olive et frictionner le côté gauche, et le dos du côté gauche. 

C’est un moyen capital. La camomille en place du thé – et pas de bains chauds. 
Une douche chaude tout au plus. 

Le reste, je te le dirais, en Te serrant sur mon cœur, różyczka, à laquelle je 
voudrais consacrer mon séjour en France.

Dis à ta comtesse que je l’aime d’avance pour sa gentillesse; Tu dis que la 
chambre est chaude – quelle chance! Car à Paris ou gèle beaucoup pendant 
l’hiver. Fais aussi attention à cela – le cœur aime la douce température et déteste 
les courrant-d’air. 

Au revoir, różyczka; l’assurance de mon amour, de mon respect, sois bonnes 
pour Toi!

Lilka

rączki całuję mocno i gorąco. Proszę nie chorować. Dużo miłych i serdecznych 
słów załączam

Jerzy

28/11/39
Droga różyczko, słodka przyjaciółko!

Jestem Ci wdzięczna ponad wszelkie wyobrażenie, że pomyślałaś już o miesz-
kaniu dla nas. Byliśmy już gotowi do wyjazdu, kiedy nagłe sprawy zatrzymały nas 
jeszcze na tydzień. ale zjawimy się na pewno. Jedziemy autem – po przyjeździe 
do Francji zatelegrafujemy, żebyś znała datę naszego przyjazdu. Chciałabym być 
jak najszybciej przy tobie, żeby opiekować się tobą, ponieważ znam wspaniałe 
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metody, żeby uzdrowić chore serce – mamy sobie tyle do opowiedzenia i, być 
może, mogłabym pomóc Ci w twoich polskich pracach, będę miała ze sobą ma-
szynę do pisania i chętnie zostanę twoją sekretarką. Będziesz odpoczywając 
dyktować mi swoje poetyckie cudowności. Droga roso, proszę Cię, nie przemęczaj 
się. kochasz Polskę, trzeba żyć, żeby ją znowu zobaczyć; ta choroba jest przej-
ściowa, trzeba koniecznie zostać w łóżku co najmniej trzy tygodnie, pić mało 
i wcale nie jeść mięsa, zażywać miodu tyle, ile możesz, i robić zimne okłady na 
serce. Wymieszać trochę jodyny z wazeliną, 5 kropli jodyny na łyżkę do zupy 
wazeliny albo oliwy z oliwek i nacierać lewy bok i lewą stronę pleców. 

to główny sposób. rumianek w miejsce herbaty – i żadnych ciepłych kąpieli. 
Ciepły prysznic co najwyżej. 

resztę opowiem przyciskając Cię do serca, różyczko, tobie chciałabym po-
święcić mój pobyt we Francji. 

Powiedz swojej hrabinie, że już ją kocham za jej szlachetność. mówisz, że 
pokój jest ciepły – co za szczęście! Zwłaszcza w Paryżu, gdzie mrozi bardzo 
w czasie zimy. Sama też uważaj na to – serce lubi umiarkowane temperatury i nie 
znosi przeciągów.

Do widzenia, różyczko; zapewnienia mojej miłości, szacunku, bądź dobra dla 
siebie!

Lilka

rączki całuję mocno i gorąco. Proszę nie chorować. Dużo miłych i serdecznych 
słów załączam

Jerzy

karta formatu a4, złożona na pół, tworząca 4 stronice, zapisane czarnym atramentem, wyraźnym, 
okrągłym pismem.

A b s t r a c t

marIa PaWLIkoWSka-JaSNorZeWSka’S FoUr UNkNoWN LetterS  
From tHe YearS 1935–1939

translated and edited by małGorZata NoSSoWSka 
(maria Curie-Słodowska University, Lublin)

the four letters by maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891–1945) to rosa Bailly (1890–1976), 
a French poetess, Polish literature translator, founder of Les amis de la Pologne association, attest 
to the friendship the two women developed in the 1930s, to their intimacy and reciprocal admiration 
of one another’s poetry. the letters, making up a fragment of their correspondence, have survived in 
rosa Bailly’s archive in the Polish Library in Paris. three of the aforementioned letters date back 
to 1935 and 1936 and touch upon first and foremost the translation of Pawlikowska-Jasnorzewska’s 
poems into French and her family situation after maria’s marriage to Stefan Jerzy Jasnorzewski, while 
the fourth letter, dated November 1939, is devoted to the plans of leaving romania for Paris.
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(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

DWIE ZAPOMNIANE POWIEŚCI UNIWERSYTECKIE
PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO W POLSCE

Powieść uniwersytecka to gatunek, który w literaturze zachodniej zrobił w cią-
gu ostatniego półwiecza sporą karierę, na co dowodem popularność takich autorów, 
jak Kingsley Amis, Malcolm Bradbury czy – przede wszystkim – David Lodge 1. 
Zupełnie odmiennie sytuacja przedstawia się w literaturze polskiej; jest to gatunek 
niemal nie istniejący i – co ściśle się z tym wiąże – nie będący przedmiotem re-
fleksji badawczej 2.

Tym bardziej godne analizy wydają się zatem dwa socrealistyczne utwory, 
realizujące ów wzorzec gatunkowy; zupełnie zapomniane nie tylko przez czytel-
ników, ale i przez historyków literatury. Próżno szukać o tych dziełach wzmianki 
czy to w monografii Zbigniewa Jarosińskiego Nadwiślański socrealizm, przyno-
szącej gruntowne omówienie polskiej prozy socrealistycznej, czy to w Słowniku 
realizmu socjalistycznego, w którym często – jako egzemplifikacje – pojawiają się 
teksty drugorzędne 3.

Problematyka uniwersytecka (albo – określmy rzecz inaczej – studencka) ma 
w polskiej literaturze socrealistycznej charakter marginalny; wszak dwa utwory to 
ułamek obfitej produkcji pisarskiej lat 1949–1955. Wydaje się, że podobnie sprawa 
wygląda w literaturze radzieckiej, gdzie do powieści uniwersyteckich można za-
liczyć Studentów Jurija Trifonowa, Uniwersytet Grigorija Konowałowa oraz Żenię 
Masłową i Trzech w szarych płaszczach Władimira Dobrowolskiego, a więc znów 
stosunkowo niewiele tekstów 4.

Wróćmy wszakże do literatury polskiej. Warto przy tej okazji sformułować 

1 Zob. E. K r a s k o w s k a, Powieść uniwersytecka. „Arkusz” 1993, nr 15. – W. N o w i c k i, 
Campus novel. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Ma-
kowska. Kraków 2006. 

2 Wyjątek stanowi szkic E. K r a s k o w s k i e j  Dlaczego lubimy czytać powieści uniwersy-
teckie, a nie lubimy ich pisać? („Pogranicza” 2008, nr 2); za wymowny można uznać brak artykułu 
o polskiej powieści uniwersyteckiej w tomie Kampus. Pisarstwo literaturoznawców (Red. J. Madej-
ski. „Litteraria Copernicana” 2010, nr 1).

3 Z. J a r o s i ń s k i, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999. – Słownik realizmu socjali-
stycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004.

4 Zob. T. D r e w n o w s k i, Kuźnia młodych charakterów. W: J. T r i f o n o w, Studenci. Przeł. 
T. E v e r t. Warszawa 1953. Oprócz tego utworu na język polski przetłumaczona została także powieść 
W. D o b r o w o l s k i e g o  Trzej w szarych płaszczach (Przeł. J. B r o d z k i. Warszawa 1950).

II-2.indd   195 2012-09-03   13:19:04



196 JERZY SMULSKI

jeszcze następującą obserwację: nie tylko tematyka uniwersytecka nie jest w niej 
obficie reprezentowana, ale i w ogóle problematyka szkolna. W gruncie rzeczy 
szerzej ukazuje się ją jedynie w Obywatelach Kazimierza Brandysa. Może to za-
skakiwać, bo jedną z częściej pojawiających się (albo wręcz: naczelną) w literatu-
rze socrealistycznej była metafora świata jako szkoły (schola vitae) i związane 
z nią role fabularne: ucznia, nauczyciela i fałszywego nauczyciela 5. Jak widać, nie 
skutkowało to jednak lokowaniem akcji w placówkach edukacyjnych (czy na 
uniwersytecie).

Dwie „zapomniane powieści”, o których mowa w tytule tego szkicu, to Her-
kulesy Jerzego Stefana Stawińskiego i Inauguracja Zdzisława Wróbla. Pierwsza 
z nich ukazała się w 1953 r. (a następnie została dwukrotnie wznowiona: w 1954 
i 1955 r.), druga – w 1954 roku.

W wypadku Stawińskiego jest to drugi jego – po powieści Światło we mgle 
(1952) – utwór. O randze Stawińskiego jako pisarza decyduje przede wszystkim 
dorobek scenariuszowy tego współautora najważniejszych filmów „szkoły pol-
skiej”: Kanału Andrzeja Wajdy oraz Człowieka na torze, Eroiki i Zezowatego 
szczęścia Andrzeja Munka. 

Inauguracja to również drugie dzieło Wróbla; pierwszym był dramat Dobro-
czyńcy, powstały w 1953 r. i wyróżniony w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztu-
ki oraz Związku Literatów Polskich na utwór sceniczny poświęcony 10-leciu 
Polski Ludowej. Wróbel należy jednak dziś – w przeciwieństwie do Stawińskiego 
– do autorów zapomnianych. Wydał później kilka tomów prozy, napisał parę dra-
matów, ostatnie zaś lata życia (zmarł w r. 2007) poświęcił historii erotyzmu w li-
teraturach i kulturach świata, co zaowocowało m.in. 5-tomową publikacją Dzieje 
erotyzmu (Bydgoszcz 1998–2003).

Co istotne, akcja obu powieści rozgrywa się w uczelniach utworzonych już 
w Polsce Ludowej. W Herkulesach toczy się w Akademii Medycznej w Białym-
stoku, w Inauguracji – na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (choć 
w powieści Wróbla ani razu nie pojawia się nazwa miasta ani uniwersytetu, do 
czego jeszcze powrócę). Fakt ten – nawet jeśli uznać go za dzieło przypadku – 
wydaje się symptomatyczny, ówczesne władze przywiązywały bowiem dużą wagę 
do rozwoju szkolnictwa wyższego, a więc – eo ipso – tworzenia nowych uczelni. 
W roku 1945 premier Edward Osóbka-Morawski zapowiadał rozbudowę sieci 
szkół wyższych, kładąc równocześnie nacisk na decentralizację ośrodków nauko-
wych 6. Ostatecznie powołano 4 nowe uniwersytety: w Lublinie, Łodzi, Wrocławiu 
(choć tam, rzecz jasna, istniał od 1702 r. uniwersytet niemiecki) i w Toruniu; 
zapewne o każdej z tych lokalizacji w jakiejś mierze decydowały przesłanki po-
lityczne. 

W wypadku Torunia – gdzie uniwersytet utworzony został na mocy dekretu 
Krajowej Rady Narodowej z 24 VIII 1945 7 – istotną rolę odgrywały wszakże 

5 Zob. W. T o m a s i k, Produkcyjna powieść. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. 
Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.

6 Zob. J. C h o d a k o w s k a, Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944– 
1951. Wrocław 1981, s. 56. – S. M a u e r s b e r g, Nauka i szkolnictwo wyższe w latach 1939–1951. 
W zb.: Historia nauki polskiej. T. 5: 1918–1951, cz. 1. Red. Z. Skubała-Tokarska. Wrocław 1992, 
s. 412 n.

7 Pierwsza immatrykulacja studentów odbyła się 25–27 XI 1945, natomiast pierwsza inaugu-
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czynniki pozapolityczne. Było to miasto o tradycjach naukowych (Towarzystwo 
Naukowe, Książnica Miejska, Instytut Bałtycki); późną wiosną tego roku znalazła 
się tam liczna grupa pracowników (w tym znanych profesorów) Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, którzy przybyli do Torunia wraz z rodzinami w pocią-
gach repatriacyjnych 8. Nadto miasto to nie zostało zniszczone w wyniku działań 
wojennych, a zatem sporo gmachów można było przekazać niemal od razu na 
użytek uczelni 9.

Nieco inaczej sprawa przedstawiała się z Akademią Medyczną w Białymstoku. 
Jej utworzenie związane było w jakiejś mierze z reformą szkolnictwa medycznego, 
polegającą na przekształceniu wydziałów lekarskich 6 uniwersytetów w samodziel-
ne akademie lekarskie (rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 X 1949) 10. Wcześniej 
takie uczelnie powołano w Gdańsku (8 X 1945), Bytomiu i Szczecinie (obie 20 III 
1948). Akademia Medyczna w Białymstoku (założona na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów z 3 II 1950 11) była zatem dziesiątą uczelnią tego typu w Polsce; 
w efekcie powstała sieć równomiernie rozmieszczonych wyższych szkół medycz-
nych, które sprawowały specjalistyczny nadzór nad służbą zdrowia w poszczegól-
nych regionach 12. System ów – dodajmy na marginesie – spetryfikował się do tego 
stopnia, że kolejną nową akademię medyczną założono w Bydgoszczy dopiero 
w 1984 roku.

Uczelnia utworzona została w mieście, które – w przeciwieństwie do Torunia 
– nie miało bogatej tradycji życia intelektualnego. W okresie międzywojennym 
istniało w Białymstoku jedynie szkolnictwo średnie oraz – w latach 1919–1936 

racja roku akademickiego 5 I 1946. Zob. L. K o l a n k o w s k i, Pierwsze trzy lata istnienia UMK 
(1945–1948). Garść wspomnień pierwszego Rektora z okresu organizacyjnego. Do druku przygoto-
wała S. G r o c h o w i n a. W zb.: Ludwik Kolankowski (1882–1956). W pięćdziesiątą rocznicę 
śmierci. Red. W. Sieradzan. Toruń 2006, s. 65, 75.

  8 Zob. J. B e ł k o t, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1985. Toruń 
1986, s. 25 n.

  9 Zob. M. P s z c z ó ł k o w s k i, Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2009.
10 W polskich środowiskach intelektualnych fakt ten potraktowano jako symptom sowietyzacji 

szkolnictwa wyższego. W. K u l a  pisał do żony: „Oczywiście jest to upodobnienie do ZSRR. [...] 
Ale w ogóle wydaje mi się to ciosem śmiertelnym (być może, że koniecznym) dla idei dawnych 
universitates” (cyt. za: M. K u l a, Mimo wszystko. Bliżej Paryża niż Moskwy. Książka o Francji, 
PRL i o nas, historykach. Warszawa 2010, s. 534). Na temat politycznych okoliczności utworzenia 
akademii białostockiej obszerniej piszą A. P a s k o  i P. Ł a p i ń s k i  (Białystok w latach 1944–1956. 
W zb.: Historia Białegostoku. Red. A. Dobroński. Białystok 2012, s. 487–488).

11 Dodajmy, że od 1955 r. akademia nosiła imię Juliana Marchlewskiego, czego wszakże nie 
regulował żaden przepis prawny (zob. A. K o c h a ń s k i, Polska 1944–1991. Informator historycz-
ny. T. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe á1944–
1956ñ. Warszawa 1996, s. 311); jako patrona brano też pod uwagę Feliksa Dzierżyńskiego (zob.  
W. Ł o t o c k i, Wspomnienia i refleksje. Szkic autorski na Jubileusz Pięćdziesięciolecia Uczelni. 
W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór materiałów  
K. Wo r o w s k i. Białystok 2000, s. 359).

12 Zob. C h o d a k o w s k a, op. cit., s. 161. Ulokowanie akademii w Białymstoku (w grę wcho-
dził także Olsztyn), wiązało się z faktem, iż ta część Polski była najbardziej zaniedbana pod wzglę-
dem sanitarnym (zob. T. K i e l a n o w s k i, Powstanie i organizacja Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku. W 30 rocznicę powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. W zb.: Pół wieku Akademii 
Medycznej w Białymstoku 1950–2000, s. 312–313). Literackim refleksem zlokalizowania akademii 
w Białymstoku jest wiersz W. Wo r o s z y l s k i e g o  Białystok (w: A. B r a u n, A. M a n d a l i a n, 
W. Wo r o s z y l s k i, Wiosna sześciolatki. Wiersze. Warszawa 1951).
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– Seminarium Nauczycielskie im. Króla Zygmunta Augusta 13; nie podejmowano 
oficjalnych prób założenia wyższej uczelni ani nie miały tam siedziby żadne in-
stytucje naukowe 14. Nadto brak było kadry, bo przedwojenni profesorowie – cho-
dzi przede wszystkim o uczonych zatrudnionych dotąd na wydziałach lekarskich 
uniwersytetów w Wilnie i we Lwowie – podjęli już pracę na innych uczelniach. 
Akademia miała zatem powstać – jak to określił jeden z jej pierwszych profesorów, 
Tadeusz Dzierżykray-Rogalski – „prawie na pustyni” 15.

Przyjrzyjmy się zajmującym nas powieściom.
Rozważania rozpoczniemy od Inauguracji. Akcja utworu rozgrywa się w uni-

wersyteckim mieście, którego nazwa nie pojawia się w powieści (z wyjątkiem 
informacji metatekstowej o czasie i miejscu powstania dzieła: „Warszawa–Toruń 
1952–1954” (I 308) 16. Topograficzne realia są opisane z fotograficzną wręcz ści-
słością; w owym mieście znajduje się „ratusz z płaską wieżą, pomnik Kopernika 
z globusem w ręku i szczątki średniowiecznych murów” (I 166), o bohaterze zaś 
czytamy:

Minął zabytkowy ratusz o płaskiej, czworokątnej wieży i skręcił w wąską, ciemną uliczkę 
pomiędzy kościołem panny [!] Marii i wysokim murem więziennym. [I 200]

Akcja rozpoczyna się pod koniec września 1947; trwają przygotowania do 
inauguracji roku akademickiego na miejscowym uniwersytecie. Pierwsze zdarze-
nie, o którym dowiaduje się czytelnik, związane jest z działaniami wroga klaso-
wego. Wychodzący z domu studenckiego pozytywny bohater, Zbyszek Wójcik, 
spostrzega, że ktoś zniszczył dekorację:

Szkło portretu Stalina było rozbite, a papier rozdarty, zupełnie jakby ktoś uderzył weń 
kamieniem.

Poszedł wolno w stronę gmachu [...] i wtedy zauważył na murze niezdarny napis wyma-
lowany czarną farbą: „Precz z żydo-komuną” 17. [I 6]

W monologu wewnętrznym głównego bohatera padają istotne pytania, na 
które odpowiedź przynosi lektura powieści:

A kto jest teraz wrogiem? Profesor, który ma uczyć, wychowywać, uzbrajać w wiedzę na 
całe życie? Student – kolega z jednej ławki, jednego pokoju? Kobieta, do której wyrywa się 
serce? [I 203]

Otóż jako wrogowie jawią się – odpowiedzmy na te pytania – i koledzy, i pro-

13 Gmach, w którym mieściło się seminarium, został w 1950 r. przekazany Akademii Medycz-
nej; ma w nim do dziś swą siedzibę Collegium Primum.

14 Zob. A. D o b r o ń s k i, Białystok. Historia miasta. Białystok 2001, s. 127, 146–148. – 
J. O n i s z c z u k, T. W i ś n i e w s k i, Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–
1939. Łódź 2011, rozdz. Oświata. – A. L e c h o w s k i, Białystok w latach 1864–1939. W zb.: Hi-
storia Białegostoku, s. 374–380.

15 T. D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i, Pierwszy rok Akademii Medycznej w Białymstoku. W zb.: 
Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000, s. 311.

16 Skrótem I oznaczam cytaty z powieści Z. W r ó b l a  Inauguracja (Warszawa 1954), natomiast 
skrótem H odsyłam do utworu J. S. S t a w i ń s k i e g o  Herkulesy (Warszawa 1953). Liczby po 
skrótach wskazują stronice.

17 Tego rodzaju napisy istotnie pojawiały się na murach uczelni. Zob. Powstanie i pierwsze 
dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1956. Wybór źródeł. Wyd. H. D u c z k o w s k a -
- M o r a c z e w s k a. Toruń 1995, s. 199, 202.
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fesorowie, i kobiety bliskie sercu. Powieść Wróbla przedstawia całą galerię wrogów. 
Wymieńmy najważniejszych z nich. Student Zwardoń, który uszkodził portret 
Stalina, następnie zaś dokonał zamachu na sekretarza uczelnianego komitetu PPR, 
Jerzego Barendę, okazuje się synem lokalnego prezesa PSL-u, który na początku 
1947 r. „szkalował naszą [tj. komunistyczną] władzę i agitował za Mikołajczykiem” 
(I 147). Ksiądz Zawistowski, duszpasterz akademicki, inspirujący studencki strajk 
i współdziałający ze zbrojnym podziemiem. Cybajtis, oficer armii Andersa, powra-
cający do kraju, by w mundurze pułkownika Wojska Polskiego kierować antyko-
munistyczną organizacją. Profesor Nierojewski, należący do tych wykładowców, 
którzy z katedr głoszą „wsteczne, antynaukowe teorie idealistyczne” (I 114). 
I wreszcie „wilk w owczej skórze” – Szulski, przewodniczący Akademickiego 
Związku Walki Młodych, który ukrywa, że jest synem komendanta granatowej 
policji w Białymstoku; w czasie wojny działał w Narodowych Siłach Zbrojnych 
i brał udział w mordowaniu AL-owskich partyzantów, a teraz pomaga w próbie 
zabójstwa Barendy.

Z nimi walczą pozytywni bohaterowie. Tu trzeba wymienić wspomnianego 
już studenta historii Zbyszka Wójcika, który trafia na uniwersytet z wojska, najpierw 
jako student tzw. kursu przygotowawczego (czy: wstępnego) 18. Warte odnotowania 
jest pochodzenie społeczne Zbyszka. Jego matka:

Celina Wójcikowa, wdowa po bezrobotnym, wynosiła nocniki spod mieszczańskich pa-
nienek, a swemu synowi ukradkiem podawała na schodach ochłapy z pańskiego stołu. [I 95]

Na zebraniu AZWM Zbyszek tak przedstawia swój życiorys:
Ojciec mi umarł jeszcze przed wojną... na gruźlicę... [...] matka zginęła w Kowlu od nie-

mieckiej bomby w czterdziestym trzecim. Miałem wówczas dziewiętnaście lat. Wstąpiłem do 
wojska. Przeszedłem w pierwszej linii cały szlak bojowy, aż do Kołobrzegu. Tam zostałem 
ranny. W lewą rękę. Został mi nawet jeszcze odłamek tu w ramieniu... [I 179]

Bohater z taką przeszłością musi opowiedzieć się po właściwej stronie. I tak 
jest w istocie. Komunistyczna organizacja młodzieżowa okazuje się dlań rodziną 
ideologiczną, a także niejako zastępczą 19:

nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak będę żył, gdy wyjdę z wojska, sam, bez rodziny, bez domu, 
bez niczego, w jednej koszuli... [...] i znalazłem rodzinę. 

[...]
– Tą rodziną jesteście wy – ZWM. [I 180]

Podobnie rzecz wygląda w wypadku Jerzego Barendy: w czasie okupacji 
więzień obozu koncentracyjnego, po zakończeniu wojny wstępuje do Polskiej 
Partii Robotniczej.

Wszystko – inaczej w socrealistycznej powieści być nie może – kończy się 
zwycięstwem dobra. Wrogowie zostają zdemaskowani i ukarani, a pozytywni 
bohaterowie rozwiązują swe życiowe problemy: Zbyszek Wójcik postanawia 
wstąpić do PPR, Barendzie zaś udaje się przeżyć zamach, a jego żona, która do-

18 Kursy wstępne – wprowadzone dekretem z 24 V 1945 – miały na celu „udostępnienie szkół 
wyższych młodzieży pochodzącej z zaniedbanych kulturowo środowisk robotniczych i chłopskich” 
(M a u e r s b e r g, op. cit., s. 432).

19 Zob. M. H i r s z o w i c z, Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu. 
Warszawa 2001, s. 75.
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tychczas nie zawsze go rozumiała, przechodzi metamorfozę. W finałowej scenie 
wyznaje ona:

– Ja też chcę służyć tej wielkiej, ludzkiej sprawie [tj. idei komunistycznej]. Tak jak potrafię, 
w miarę mych sił. I gdy mówiłam, że pragnę ci pomagać, to właśnie to miałam na myśli. [I 307]

Walka klasowa to stały element każdej powieści socrealistycznej; w jej odmia-
nie uniwersyteckiej polega m.in. na starciu studentów (na których, cytuję świetne 
sformułowanie Michała Głowińskiego, „spłynęła łaska ideologicznej słuszności” 20) 
ze starą kadrą profesorską, głoszącą – jak już wiemy – „wsteczne, antynaukowe 
teorie idealistyczne”. Do owej starej kadry należy profesor historii literatury, Ły-
sogórski, który „już trzeci miesiąc analizuje faszystowskie dramaty i powieścidła 
Kadena-Bandrowskiego” (I 265). Jej przedstawicielem jest też profesor Nierojew-
ski, który, mówiąc na wykładzie o XVI-wiecznym buncie żaków w Krakowie, de 
facto nawołuje studentów do poparcia strajku uniwersyteckiego, zorganizowanego 
przez wrogów ustroju (z inspiracji wspomnianego tu księdza Zawistowskiego) 21. 
Podobną wymowę ma wystąpienie profesora na zebraniu Sodalicji Mariańskiej, 
w którym historię Polski (i Europy) przedstawił on jako obronę Kościoła i zachod-
niej cywilizacji przed wschodnim barbarzyństwem (dodajmy, że – w świetle ów-
czesnych standardów – już same kontakty z Sodalicją byłyby dla Nierojewskiego 
kompromitujące).

Ciekawe są też lektury bohaterów pozytywnych i negatywnych; wydają się 
one tym bardziej istotne, że akcja rozgrywa się w środowisku intelektualnym 22. 
Zacznijmy od lektur wroga. Oto zebranie Sodalicji Mariańskiej:

Siostra Aniela przyniosła z kancelarii plik gazet i broszur i rozłożyła je na stole. Były to 
przeważnie stare numery „Rycerza Niepokalanej” i „Tygodnika Powszechnego”, wśród których 
zawieruszyło się kilka egzemplarzy „Głosu Anglii” i „Gazety Ludowej”, a z broszur Quadra-
gesimo Anno i Fenomenologia wstydliwości księdza Sawickiego. [I 126]

Tytuły periodyków nie wymagają komentarza (choć dziwne wrażenie robi 
dzisiaj traktowanie „Rycerza Niepokalanej” al pari z „Tygodnikiem Powszech-
nym”). Z wyjątkiem – być może – „Głosu Anglii”; było to czasopismo w języ- 
ku polskim wydawane w latach 1946–1949 w Krakowie przez brytyjskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych. Broszury zaś to encyklika papieża Piusa XI, ogłoszo-
na w r. 1931, zawierająca potępienie socjalizmu i komunizmu, oraz niewielka 
książeczka księdza Franciszka Sawickiego (nosząca wymowny podtytuł: Z pro-
blemów moralności seksualnej), której pierwsza edycja ukazała się w Warszawie 
w 1938 roku. Jej autor utrzymywał, że zanik poczucia wstydliwości jest symptomem 
degradacji moralnej człowieka 23.

20 M. G ł o w i ń s k i, Niby-groteska („Wojna skuteczna” Jerzego Andrzejewskiego). W: Rytu-
ał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992, s. 73.

21 Do próby wywołania studenckiego strajku w Toruniu istotnie doszło w maju 1946. Zob. 
Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1956, s. 155. – D. J a-
b ł o ń s k a - F r ą c k o w i a k, Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1946–1966. Wspo-
mnienia fizyka. Red. C. Łubieńska-Iwaniszewska. Toruń 2006, s. 24.

22 Na temat lektur bohaterów powieści socrealistycznej zob. M. P i e k a r a, Doświadczenia 
lekturowe postaci powieści produkcyjnych. W zb.: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. 
Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002.

23 Zob. R. P o l a k, Sawicki Franciszek. Hasło w: Powszechna encyklopedia filozofii. Red.  
A. Maryniarczyk [i in.]. T. 8. Lublin 2007, s. 933–934.
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W zebraniach Sodalicji uczestniczy studentka historii, Elżbieta, przedstawio-
na w powieści jako sfanatyzowana dewotka 24; czytuje ona prozę François Mauria-
ca, a zatem czołowego francuskiego pisarza katolickiego 25.

Do lektur Zwardonia należą powieści publikowane przez wydawnictwo Cu-
krowskiego 26 oraz Ulina Mała Józefa Piłsudskiego.

Ciekawe są również książki przywoływane przez studentkę historii Luśkę 
Putkównę 27, drobnomieszczankę, córkę właściciela restauracji (w czasie okupacji 
– volksdeutscha). Czyta ona Towarzysza Victora Margueritte’a; jest to – przypo-
mnijmy – kontynuacja głośnej w latach dwudziestych Chłopczycy (1922), trakto-
wanej wówczas jako „manifeścik swobody erotycznej” 28. Ten tytuł nie może dziwić, 
skoro Luśka to „dziewczyna wolna od przesądów” – owa peryfraza (pojawiająca 
się także w Obywatelach Brandysa 29) oznacza w literaturze socrealistycznej osobę 
o swobodnych obyczajach erotycznych. Rozwój fabuły pokazuje, że w istocie 
Putkówna to panna – użyjmy formuły potocznej – „puszczalska” 30 (a trzeba pa-
miętać, iż seks w literaturze socrealistycznej uprawia przede wszystkim wróg 
klasowy). Luśka słyszała wszakże i o literaturze ambitniejszej: „Moje życie jest 
jak to sartrowskie piekło [...], mały pokój o drzwiach zamkniętych” (I 259) – mówi 
do Zbyszka. Znajomość dramatów Jeana-Paula Sartre’a 31 nie koresponduje z jej 
naiwnymi marzeniami o przyszłości:

Chciałabym być sławną, jak Lukrecja Borgia albo jak Maria Stuart, albo jak Rita Hayworth. 
Być kochaną z bezgranicznym poświęceniem i odpłacać tym samym, nienawidzić i walczyć. 
Przeżywać wielkie namiętności, pokonywać poważne przeszkody, no w ogóle żyć i używać 
pełną piersią. Nie znoszę przeciętności, szarzyzny, powszedniości. [I 260]

Zupełnie odmienne są lektury postaci pozytywnych. Jedna z nich, student 
historii Żak, członek AZWM, mówi: „Trzeba czytać »Kuźnicę«, »Odrodzenie«, 
różne broszury, których ukazuje się coraz więcej, Marksa, Engelsa, Lenina. Bez 
tego nie ujedziesz” (I 114–115). Prace klasyków marksizmu studiuje główny bo-
hater powieści, Jerzy Barenda: 

24 Z. P ę d z i ń s k i  (Z. P., Czytać – nie czytać? „Dziś i Jutro” 1955, nr 20, s. 5), recenzując 
Inaugurację w wydawanym przez PAX tygodniku, tak komentował kreowanie przez jej autora po-
staci związanych z Kościołem: „Metoda pisarska Wróbla jest w tym wypadku prosta: robienie 
z przeciwników ideowych łajdaków i durniów i tylko łajdaków i durniów. Ta metoda, każąca nie-
odmiennie studenta-katolika [...] wiązać z reakcją, sabotażem, kradzieżą i zbrodnią, ma niewiele 
wspólnego z realizmem”.

25 Odnotujmy, że autorem niewielkiej monografii o Mauriacu był K. G ó r s k i  (François 
Mauriac. Studium literackie. Poznań 1935), w latach 1945–1965 profesor UMK, uważany przez 
gremia partyjne za klerykała i czołowego reakcjonistę (toteż w latach 1950–1956 odsunięty od dy-
daktyki). Zob. Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1956, s. 198.

26 Wydawnictwo Stanisława Cukrowskiego publikowało literaturę bardzo zróżnicowaną, w tym 
także utwory popularne, np. autorstwa H. Courths-Mahler czy I. Zarzyckiej. Zostało zatem przywołane 
jako wydawca tandety; wszak z powieści Wróbla dowiadujemy się, że Zwardoń czyta „szmirę” (I 253).

27 Można sądzić, że jest to nazwisko znaczące – ze względu na podobieństwo do hiszpańskie-
go słowa: „puta” ‛dziwka’.

28 L. E u s t a c h i e w i c z, Między współczesnością a historią. Warszawa 1973, s. 116.
29 K. B r a n d y s, Obywatele. Warszawa 1954, s. 136.
30 Dodajmy, że jest to postać skonstruowana dość sugestywnie; A. B i e r n a c k i  w recenzji 

Inauguracji (Prawda mimo woli. „Twórczość” 1955, nr 9, s. 166) pisał: „Udała się [autorowi] zwłasz-
cza rozwydrzona drobnomieszczanka, Luśka [...]”.

31 Sam fakt odwołania się do twórczości Sartre’a w powieści wydanej w 1954 r. jest jednak 
chyba czymś niezwykłym, bo jego popularność zaczęła się w Polsce nieco później.
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W ostatnich latach Jerzy nabrał lekceważącego stosunku do beletrystyki. Odkąd zaczął 
wgryzać się w dzieła Marksa i Engelsa i studiować prace Lenina i Stalina, wydawało mu się, 
że lektura powieści byłaby dla niego niepotrzebną stratą czasu. [...] Uważał, że prawdziwy 
komunista nie powinien się roztkliwiać nad wymyślonymi przez pisarzy losami bohaterów 
i wstydził się tego, że kiedyś z takim wzruszeniem pochłaniał powieści Sienkiewicza, Prusa 
i Żeromskiego. [I 241]

Dopiero lektura powieści Nikołaja Ostrowskiego Jak hartowała się stal spra-
wia, że Barenda odnajduje sens czytania beletrystyki, Opowieść o prawdziwym 
człowieku Borysa Polewoja zaś intensywnie mobilizuje go do dalszej walki. I dla 
Barendy, i dla jego żony, Wandy, ważną książką są pamiętniki Feliksa Dzierżyń-
skiego; pod ich wpływem Wanda przeżywa przemianę wewnętrzną i opowiada się 
po właściwej stronie.

Dotychczasowe uwagi świadczą o tym, że Inauguracja jest schematyczną 
powieścią socrealistyczną, której akcja została zlokalizowana w środowisku aka-
demickim. Łatwo odpowiedzieć na pytanie, skąd autor czerpał wiedzę o szczegó-
łach życia uniwersyteckiego. Otóż Zdzisław Wróbel był w latach 1947–1951 
studentem romanistyki i rusycystyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, dzia-
łaczem PPR (później PZPR), członkiem AZWM (a nawet przewodniczącym Za-
rządu Okręgowego) 32. Znajomość realiów, również personalnych, wykorzystał 
w tym stopniu, że opublikowaniu Inauguracji towarzyszyła w Toruniu – jak od-
notował autor pośmiertnego wspomnienia o pisarzu – „atmosferka skandaliku, 
ponieważ jej bohaterami były łatwe do rozszyfrowania i nie zawsze pozytywnie 
naszkicowane postacie naukowego środowiska UMK” 33.

Na podstawie innych źródeł 34 można sądzić, iż nie była to „atmosferka skan-
daliku”, lecz wielki skandal, bo klucz – z pewnymi wyjątkami – był wówczas nad 
wyraz czytelny (a i dzisiaj nie jest przesadnie trudny do odgadnięcia).

Zacznijmy od postaci epizodycznych. Profesor Łysogórski (analizujący – przy-
pomnijmy – na zajęciach „faszystowskie” utwory Kadena-Bandrowskiego) to 

32 Zob. B. T y s z k i e w i c z, Wróbel Zdzisław. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze 
literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. War-
szawa 2004, s. 296. Wkrótce po publikacji Inauguracji sam autor tak wypowiadał się na temat  
genezy swej powieści: „Jeszcze w czasie studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika czułem 
potrzebę jakiegoś uzewnętrznienia tych konfliktów, przeżyć i zmagań, w których brałem udział”  
(Wł. K., Rozmowa z autorem [„Inauguracji”]. „Nowy Tor” 1955, nr 5 , s. 2). W odpowiedzi zaś na 
pytanie dziennikarza: „Jest to więc powieść o Uniwersytecie Mikołaja Kopernika?”, stwierdzał: 
„Takie określenie byłoby niezupełnie ścisłe. Po pierwsze dlatego, że jak już wspomniałem wyżej, 
nie miałem zamiaru napisać powieści »o uniwersytecie«, lecz o przeżyciach różnych ludzi, związa-
nych w pewnym okresie swego życia z wyższą uczelnią, po drugie – ponieważ starałem się nadać 
przedstawionym w powieści postaciom cechy uogólniające, typowe nie tylko dla tego okresu i śro-
dowiska. Zgodnie z założeniem realizmu socjalistycznego starałem się skupić uwagę na konfliktach 
najistotniejszych i najbardziej charakterystycznych. Jasne więc, że chociaż opierałem się na faktach 
i wydarzeniach, które w istocie miały miejsce bądź na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, bądź na 
innych uczelniach, to jednak nie trzymałem się ich ściśle”.

33 Z. J ę d r z y ń s k i, Dociekliwy pisarz i przyjazny człowiek. „Nowości” 2007, nr 287, s. 13; 
autor tego wspomnienia zna realia, o których w powieści mowa, z autopsji, ponieważ w latach 
1951–1955 studiował na UMK polonistykę (a następnie – do 1960 r. – był asystentem w Katedrze 
Historii Literatury Polskiej). O Inauguracji jako o powieści z kluczem wspomina H. M a r k i e w i c z 
w artykule O polskiej literaturze z kluczem (w: Prace wybrane. T. 2: Z historii literatury polskiej. 
Kraków 1996, s. 361).

34 Zob. przede wszystkim T. S. C h e s z c z y k, Lakmusowy papierek. „Po Prostu” 1955, nr 11.
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Konrad Górski. Dziekan Wydziału Humanistycznego, profesor Gleb, to Kazimierz 
Hartleb. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR Faber – to Antoni Alster, w okre-
sie 1945–1947 sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR w Bydgoszczy (później 
zaś, w latach 1954–1956, zastępca przewodniczącego Komitetu do spraw Bezpie-
czeństwa Publicznego, a następnie – do 1962 r. – wiceminister w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych; wiązano go z tzw. grupą puławską).

Doktor Cybajtisowa to Maria Puciatowa, pracownik, a od 1955 r. dyrektor 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 35. Magister Ławrynowicz 
to Włodzimierz Hołubowicz, archeolog, starszy asystent w Katedrze Prehistorii 
(następnie – od 1951 r. – profesor w Katedrze Archeologii Polski Uniwersytetu 
Wrocławskiego). Doktor Stolarczyk to Tadeusz Cieślak, historyk, adiunkt w Ka-
tedrze Historii Powszechnej Państwa i Prawa, w roku akademickim 1948/49 także 
dyrektor administracyjny UMK, od r. 1952 pracował poza Toruniem (m.in. w latach 
1955–1961 był rektorem Szkoły Głównej Służby Zagranicznej).

Pierwowzorem Zbyszka Wójcika jest sam autor powieści (świadczą o tym 
tożsame inicjały, służba wojskowa przed podjęciem studiów). Jerzy Barenda zaś 
to Jerzy Zaremba, działacz AZWM i PPR (PZPR), I sekretarz KU PZPR w latach 
1947–1950, młodszy asystent w Katedrze Nauki o Państwie i Prawie.

Sprawa komplikuje się w wypadku profesora Nierojewskiego; wydaje się, że 
autor obdarzył go pewnymi elementami biografii ówczesnego rektora UMK, Lud- 
wika Kolankowskiego (choć równocześnie przedstawił go jako powieściowego 
rektora Kroguleckiego). Nierojewski wywodzi się – podobnie jak Kolankowski 
– z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i zajmuje się stosunkami polsko-
-rosyjskimi, te zaś stanowiły główny przedmiot zainteresowań naukowych rzeczy-
wistego rektora UMK (był on m.in. autorem monografii Polska Jagiellonów. 
Dzieje polityczne, ogłoszonej w r. 1936) 36. Kolankowski natomiast nie wykładał 
w czasie okupacji na Uniwersytecie im. Iwana Franki; tu pisarz obdarzył Niero-
jewskiego elementem biografii następcy Kolankowskiego na stanowisku rektora 
UMK, Karola Koranyiego (który w latach 1939–1941 i 1944–1945 był profesorem 
Uniwersytetu im. Iwana Franki). Tropy są wyraźnie celowo splątane: powieściowy 
Stolarczyk jest uczniem Kroguleckiego (a zatem – Kolankowskiego), rzeczywisty 
Cieślak wydoktoryzował się pod kierunkiem Koranyiego. Środowiskowa plotka 37 
natomiast utożsamiała Nierojewskiego z historykiem Karolem Górskim, uczonym 
współpracującym z Duszpasterstwem Akademickim (w okresie międzywojennym 
związanym wszakże – to kolejny przykład owego mylenia tropów przez autora – 
z uniwersytetem poznańskim, a nie lwowskim) 38. Za aluzję do biografii naukowej 

35 Nazwisko tej bohaterki przypomina nazwisko innej osoby związanej na przełomie lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych z UMK: dr Heleny Cynkutisowej, lekarki w ambulatorium UMK.

36 W powieści mówi się, że Nierojewski to twórca tezy o „Polsce od morza do morza” (I 31), 
Kolankowski zaś w swych publikacjach zajmował się „ideą jagiellońską”, której sens był zbliżony. 
Zob. Z. H. N o w a k, Rola Ludwika Kolankowskiego w historiografii polskiej. W zb.: Ludwik Ko-
lankowski 1882–1982. Materiały sesji w stulecie urodzin. Red. A. Tomczak. Toruń 1983, s. 29.

37 Informację tę zawdzięczam Z. J ę d r z y ń s k i e m u  (rozmowa telefoniczna z 30 V 2011).
38 Na temat związków K. Górskiego z Duszpasterstwem Akademickim zob. C. I w a n i s z e w-

s k a, „Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu”. Początki Duszpasterstwa Akademic-
kiego w Toruniu. W zb.: Jezuici w Toruniu 1596–1996. Materiały z konferencji zorganizowanej 
w Toruniu 17–23 listopada 1996 z okazji Jubileuszu 400-lecia przybycia Jezuitów do miasta. Red. 
K. Maliszewski, W. Rozynkowski. Toruń 1997, s. 129.
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Górskiego można uznać fakt, że Nierojewski zajmuje się wyprawami krzyżowymi 
(zob. I 30); Górski był wszak wybitnym badaczem dziejów zakonu krzyżackiego 
(którego geneza wiąże się ze średniowiecznymi krucjatami) 39.

Powieść została odczytana przez część środowiska toruńskiego jako paszkwil 
na nie. Wróblowi przypisywano złe intencje, a sytuację dodatkowo komplikował 
fakt, że był on szwagrem Jerzego Zaremby (autor Inauguracji ożenił się z Heleną 
Zarembianką, na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych studentką poloni-
styki). W przywołanym już reportażu tajemniczy T. S. Cheszczyk (jest to bez 
wątpienia pseudonim) rekonstruuje stanowisko przeciwników Wróbla i jego po-
wieści:

A więc cała książka została napisana po to, by bronić „rodzinki” autora, a odegrać się na 
dawnych przeciwnikach byłego sekretarza. A więc – jest to faszystowska książka – bo chodzi 
o rozgrywki personalne, bo Stolarczyk – w którym prof. Cieślak odszukał siebie, to postać 
negatywna, a Barenda – rzekomy szwagier autora – to postać pozytywna, podczas gdy w rze-
czywistości było odwrotnie itp. Przy okazji nie szczędzono obelg autorowi, nie szczędzono 
rozmaitych szczegółów z działalności Zaremby w Toruniu, a nawet wręcz pytano się Wróbla, 
dlaczego nie skorzystał z dokumentów partyjnych, z których niedwuznacznie wynika, kto na-
prawdę był pozytywny, a kto nie.

Dalej zaś pisze:
Oj, nie łatwo [!] być autorem książki w Toruniu, nie. Nie wolno ci użyć nazwiska Stolar-

czyk, bo stolarz i cieśla to pokrewne zawody, nie wolno puścić wodzy fantazji – bo w doku-
mentach jest inaczej, nie wolno użyć satyrycznego przejaskrawienia – bo stajesz się paszkwi-
lantem i to do tego faszystowskim 40.

Autor reportażu (a tym samym – redakcja „Po Prostu”) najwyraźniej stanął po 
stronie Wróbla i jego powieści (broniono w ten sposób swego niedawnego kolegi, 
Wróbel był bowiem w latach 1951–1952 redaktorem działu kulturalnego tego 
ZMP-owskiego tygodnika). Można wszakże sądzić, iż bliżsi prawdy byli przeciw-
nicy powieści, twierdzący, że Inauguracja to paszkwil – i to dość prymitywny – na 
wrogów autora utworu 41.

39 Zob. M. B i s k u p, Karol Górski – tradycyjny czy nowatorski badacz dziejów zakonu krzy-
żackiego. W zb.: Karol Górski – człowiek i uczony. Red. Z. H. Nowak. Toruń 1999.

40 C h e s z c z y k, op. cit., s. 1. Z partyjnych dokumentów wynika, że w organizacji PZPR-
-owskiej istniały dwie grupy: „klika” Zaremby i Hołubowicza (czyli Barendy i Ławrynowicza) oraz 
grupa Cieślaka (czyli powieściowego Stolarczyka); o tej pierwszej czytamy, iż „charakteryzuje [ją] 
kapralski, ostry stosunek do ludzi, czym partia sobie zraziła wielu ludzi, asystentów i profesorów. 
Partia jest wskutek tego niepopularna” (Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika 1945–1956, s. 213). J. S e r c z y k  (Wspomnienia z pierwszych lat uniwersyteckich 
á1947– 1950ñ. W zb.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia pracowników. Red. A. Tom-
czak. Toruń 1995, s. 245), nieżyjący już profesor UMK, a na przełomie lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych student historii, pisał we wspomnieniach, że Zaremba „był [...] na Uniwersytecie praktycznie 
drugą osobą po rektorze, a w pewnych kwestiach nawet pierwszą”. Na temat personalnego klucza 
w Inauguracji zob. też: A. L e w a n d o w s k i, Pro memoria. W zb.: Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika. Wspomnienia absolwentów. Plon Konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Ab-
solwentów UMK. Toruń 2009, s. 41.

41 Z przeciwnikami powieści solidaryzował się recenzent „Trybuny Ludu”, L. G o l i ń s k i  (Na 
marginesie nowej studenckiej powieści. „Trybuna Ludu” 1955, nr 90, s. 4): „Jeśli autor znanych 
sobie i innym bohaterów przedstawia na kartach książki w sposób wykluczający omyłki, a zarazem 
czyni z nich, już z przyczyn konstrukcyjnych powieści, dla własnej wygody – ludzi godnych pogar-
dy, nikczemnych moralnie i obłudnych politycznie, bo takiego właśnie »bohatera« wymaga w tym 
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Inaczej – w perspektywie genezy – przedstawia się sprawa z Herkulesami; 
autor nie jest tu związany z opisywanym środowiskiem. Utwór nie stanowił wszak-
że efektu tzw. akcji terenowej 42, lecz powstał w wyniku pewnego zbiegu okolicz-
ności. Stawiński tak wypowiadał się na ten temat w 1953 roku:

Przyjechałem do Białegostoku na krótki wypoczynek, zetknąłem się z Akademią. To 
bardzo piękna uczelnia. Szybko rosną tam ludzie, szybko dojrzewają. Zostałem więc dłużej, by 
napisać o tych przemianach 43.

W roku 2000 pisał o tym szerzej: 
Tadeusz Rogalski, mój kolega z warszawskiego gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskie-

go, zaprosił mnie w roku 1951 do Białegostoku, twierdząc, że mieszka w pałacu. [...] Okazało 
się, że mianowano go dziekanem wydziału lekarskiego w powstającej właśnie Akademii Me-
dycznej. Rzeczywiście mieszkał w świeżo odbudowanym skrzydle pałacu Branickich, siedzibie 
Akademii. [...] Jeżeli można mówić o pozytywnych decyzjach w okresie stalinowskim, to za 
jedną z najlepszych należy uznać powołanie Akademii Medycznej w Białymstoku, zacofanym 
i rolniczym regionie Polski. Posągi Herkulesów, wieńczące wjazd do pałacu, nadawały całemu 
przedsięwzięciu majestatyczną rangę.

Kolega Rogalski zaprosił mnie nie tylko z przyjaźni, ale i z myślą, że zbiorę tu jakiś ma-
teriał do reportażu. Byłem „potencjalnym” literatem w okresie najmniej do twórczości sposob-
nym, gdyż w roku 1951 obowiązywał realizm rzeczywistości nie takiej, jaka jest, ale jaka być 
powinna według żdanowowskiej estetyki. Żeby wydać książkę, należało w niej odpowiednio 
nałgać. Jak dalece nałgać?

Widok był socrealistyczny: w odbudowanym przez władzę ludową magnackim pałacu 
uczy się wiedzy medycznej młodzież chłopska z zacofanych dotąd wsi, a Akademia rozjaśnia 
mrok, pozostawiony przez kapitalistyczno-obszarniczą, przedwojenną Polskę. Tytuł nasunął 
mi się od razu: Herkulesy 44.

Akcja powieści rozpoczyna się jesienią 1950, a zatem w pierwszym roku ist-
nienia uczelni. 

We wstępnych scenach oglądamy miasto oczami głównego, pozytywnego 
bohatera, Józka Gandery. Odnajdujemy w opisie charakterystyczny dla literatury 
tamtych lat kontrast nowego ze starym. Oto widok odbudowywanego po wojennych 
zniszczeniach centrum 45: 

Wszystkie domy dwupiętrowe. Tutaj, na wprost gospody, tynkują właśnie nowy, repre-
zentacyjny budynek. Naprzeciwko wielki, piękny gmach, już wykończony: bank. A dalej 
czerwone bloki osiedla mieszkaniowego tworzą nową ulicę. Osiedle jest już zamieszkałe, choć 
brak jeszcze tynków. Tynki zmienią zapewne jego wygląd. Na razie czerwień cegły nadaje mu 
piętno monotonii. [H 20]

Tak wygląda „nowe”. W bezpośrednim sąsiedztwie Gandera dostrzega wszak-

miejscu fabuła – trudno się dziwić, że »rozszyfrowani« w ten sposób żywi ludzie mają mu to za złe. 
To nie jest sprawa konwencji literackiej, to jest fotografizm w złym znaczeniu tego słowa. Nikogo 
nie wolno oczerniać, nawet jeśli przekręci się lub wręcz zmieni jego nazwisko, mimo to bliżsi i dal-
si znajomi nie mają trudności z »uterenowieniem« powieści i »umiejscowieniem« jej bohaterów”.

42 Na temat akcji terenowej zob. M. Z a w o d n i a k, Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu 
literackim socrealizmu. Bydgoszcz 2007, s. 105 n.

43 J. S. S t a w i ń s k i, Medycy o „Herkulesach”. „Po Prostu” 1953, nr 24, s. 4.
44 J. S. S t a w i ń s k i, Komentarz do książki „Herkulesy”. W zb.: Pół wieku Akademii Medycz-

nej w Białymstoku 1950–2000, s. 112–113.
45 Miasto uległo zniszczeniom i w czerwcu 1941, po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej, 

i w lipcu 1944, w czasie ofensywy Armii Czerwonej. Zob. D o b r o ń s k i, op. cit., s. 168, 179.
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że „stare”: „Są kocie łby i parterowe drewniaki, brązowe jakieś albo zielone” (H 21). 
W powieści pokazane zostają i ów kontrast, i walka „nowego” ze „starym”:

kontrast jest rażący. Miasto, nowe miasto wznoszone z gruzów w tempie nie znanym dotąd jego 
mieszkańcom, nowoczesne, murowane i czyste – i o dwieście kroków miasto-zabytek, zbioro-
wisko parterowych brzydkich domów, brudnych, nie skanalizowanych, ciasnych, cuchnących.

Nowe miasto naciera. Przypuściło atak tą ulicą z parkanami [...]. Czerwień cegieł zbliża 
się do drewniaków, grozi, zwiastuje im klęskę. [H 21]

Podkreśla się też, że tworzenie akademii w Białymstoku miało znamiona 
działalności pionierskiej. Jeden z pozytywnych bohaterów mówi:

Wiecie, co to znaczy puścić w ruch nową uczelnię. Tak od razu, w ciągu paru miesięcy? 
W mieście, które nie ma fachowców, gdzie wszyscy pracują powoli, ruszają się powoli... [H 72]

Sytuacja, w jakiej znajdowała się nasza akademia, była zupełnie specjalna. Stworzono na 
nowym terenie, terenie dotąd zacofanym, uczelnię dla ludu, dla synów robotniczych i chłopskich. 
Z całej Polski przybyli tu studenci, ze wszystkich klas społecznych. [H 135–136]

Autor koncentruje się na środowisku studentów; niemal całkowicie pomija 
kadrę dydaktyczną 46 (co wytknięto mu w wielu recenzjach, traktując jako manka-
ment powieści 47). Kładzie przy tym duży nacisk na zróżnicowanie społeczne 
młodzieży. Główna postać, Józek Gandera, to syn chłopa mającego 5-hektarowe 
gospodarstwo 48; inny pozytywny bohater, Wiśniewski, to syn śląskiego robotnika. 
Oprócz dzieci z takich rodzin studiują także młodzi ludzie z domów mieszczańskich 
i inteligenckich (narrator skrupulatnie informuje o rodowodzie bohaterów: Danu-
sia Niezabitowicz pochodzi z rodziny drobnomieszczańskiej 49, ojciec Danikow-
skiego był przed wojną dyrektorem fabryki, itd.). Na tym tle pojawiają się w po-
wieści konflikty, stanowiące namiastkę walki klasowej, ale nie mają one zasadni-
czego znaczenia dla przebiegu fabuły (choć wyrażenie „walka klasowa” często 
występuje w wypowiedziach bohaterów). Owo upodrzędnienie walki klasowej 
rozmaicie było oceniane przez recenzentów książki; autorka jej omówienia w „Try-
bunie Ludu” twierdziła, że pisarz „zgubił wroga klasowego” i – rzecz jasna – uwa-

46 Reprezentantem grona naukowców najczęściej pojawiającym się w powieści jest rektor, lecz 
i o nim dowiadujemy się jedynie, że jest „wysoki, dziwnie młody” (s. 30) oraz „szczupły i ma ujmu-
jący uśmiech” (s. 83). T. Kielanowski miał wówczas 45 lat.

47 Zob. np. K. S., Książka o naszych studentach. „Życie Białostockie” 1953, nr 117, s. 6. –  
B. D u d z i ń s k i, Powieść z życia młodzieży studenckiej. „Głos Pracy” 1953, nr 203, s. 4. Zarzuca-
no też Stawińskiemu, że pomija „starcia światopoglądowe w dziedzinie biologii” (czyli walkę 
z przeciwnikami teorii T. Ł y s e n k i) – zob. H. K i r c h n e r, Oczekiwane spotkanie. „Nowa Kul-
tura” 1953, nr 23, s. 7.

48 Fakt, że ojciec bohatera to tzw. chłop średniorolny („średniak”), ma znaczenie ze względu 
na fabułę utworu. Jest w niej bowiem – mniej dla nas interesujący – wątek wiejski, gdzie odnajdu-
jemy motyw typowy dla wiejskiego nurtu prozy socrealistycznej: stary Gandera – jako „średniak” 
– waha się, czy przystąpić do spółdzielni produkcyjnej (syn – rzecz jasna – go do tego zachęca).

49 Warto wspomnieć o jej lekturach; czyta ona Trędowatą H. Mniszkówny, powieści A. Christie, 
ale też Duszę zaczarowaną R. Rollanda. P ę d z i ń s k i  (op. cit., s. 5) w recenzji Inauguracji W r ó-
b l a  zwracał uwagę na podobieństwo Luśki Putkówny do Danki Niezabitowicz: „medyczka Danusia 
z Herkulesów przedzierzga się w historyczkę Lusię w Inauguracji – zmieniając jedynie miejsce 
zamieszkania, legitymację i indeks – nie zmieniając natomiast ani rodziny, ani sposobu uwodzenia 
chłopaków, ani stylu życia (może jest odrobinkę bardziej »kociakowata«)”.
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żała to za wielki mankament utworu 50. Podobną opinię formułował Bronisław 
Gołębiowski:

Problem walki klasowej w Herkulesach jest zepchnięty na boczne tory. Odbywa się wal-
ka z chuligaństwem, sobkostwem, przede wszystkim na płaszczyźnie moralno-obyczajowej. 
Politycznej i ideologicznej ofensywy wroga nie widać 51.

Byli wszakże recenzenci, którym ów brak klasowych konfliktów nie przeszka-
dzał, chwalili zaś w powieści wierny obraz uczelnianej codzienności:

Realia u Stawińskiego konstytuują się w specyficzny klimat, własną atmosferę uniwersy-
teckiego życia, wyznaczają jego rytm. Tak jak być winno w powieści środowiskowej. 

[...]
Jest dużą zaletą powieści Stawińskiego potoczność, codzienność zawartego w niej do-

świadczenia 52.

Główny konflikt w Herkulesach związany jest z faktem, że źle działa uczel-
niane koło ZMP. Na jego czele stoi student Sapiński, który kieruje się własnymi 
egoistycznymi interesami i stosuje „zamordystyczne” metody, w czego efekcie 
cierpią pozytywni bohaterowie. Jego postępowanie wzbudza wszakże sprzeciw 
studenckiego kolektywu; Sapiński ponosi porażkę i postanawia opuścić uczelnię. 
Po krótkim czasie decyduje się jednak na powrót, przechodzi niemalże cudowną 
metamorfozę (wbrew psychologicznemu prawdopodobieństwu) i staje się wzoro-
wym studentem i działaczem.

Po latach Stawiński tak komentował fabułę powieści:
Rozmawiałem dużo ze studentami. Szczególnie zainteresował mnie jeden, sympatyczny 

i rozgarnięty chłopski syn z okolic Białegostoku, który na studia wstąpił z prawdziwym entu-
zjazmem. [...] Niestety! Mój student nie miał czasu się uczyć. Przyjęty na studia z rekomenda-
cji ZMP, młodzieżowego ramienia PZPR, musiał temuż ZMP spłacać dług wdzięczności. Od-
bywał wielogodzinne zebrania-nasiadówki, wysyłano go w teren na niezliczone akcje i mój 
pozytywny bohater, nie śmiejąc odmówić ze strachu, zawalał naukę.

[...] Jak każdy przeciętny Polak nie kochałem stalinizmu, postanowiłem więc napisać 
o jego „wypaczeniach”. Napisałem więc, jak było naprawdę: ZMP wykańcza swoich co zdol-
niejszych członków. Maszynopis złożyłem w Wydawnictwie, które zareagowało tak, jak moż-
na było przewidzieć: jeżeli coś krytykujesz, to bardzo dobrze, krytyka jest nam potrzebna jak 
powietrze, ale jednocześnie w trosce o socjalistyczny rozwój musisz wskazać drogę naprawy 
błędów, bo przecież to nie ustrój jest winny, tylko miejscowe ZMP dopuściło się wypaczeń. Po 
prostu chłopaki przegięły pałę. I tak powstała książka, złożona z dwóch części: pierwsza za-
wierała nieśmiało wyjawioną prawdę, a druga – całkowite łgarstwo, gdzie czarny charakter 
(przewodniczący uczelnianego ZMP) staje się aniołem, a mój bohater ku powszechnej radości 
zabiera się do nauki i staje się nie tylko wzorowym aktywistą ZMP, ale i przodującym studen-
tem. Niestety, nie był to Herkules z granitu, ale z papieru 53.

50 Z. K w i e c i ń s k a, Ugór jeszcze nie przeorany. „Trybuna Ludu” 1953, nr 118, s. 4.
51 B. G o ł ę b i o w s k i, Powieść o studentach białostockiej uczelni. „Wieś” 1953, nr 21,  

s. 4. W utworze Stawińskiego pojawia się motyw bójek studentów medycyny z białostockimi chu-
liganami, tego typu zajścia zdarzały się istotnie w rzeczywistości (zob. np. K. O d y n i e c, Z odle-
głych studenckich wspomnień. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000, 
s. 121).

52 L. F l a s z e n, „Herkulesy” – bez Herkulesa. „Życie Literackie” 1953, nr 20, s. 9.
53 S t a w i ń s k i, Komentarz do książki „Herkulesy”, s. 113. O losach owego przewodniczące-

go tak pisał – z perspektywy 30 lat – pierwszy rektor białostockiej akademii, prof. K i e l a n o w s k i 
(op. cit., s. 318): „Okazało się, że jest wśród miłej i dobrej młodzieży zły duch, student M. Kolegów 
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Puenta jest optymistyczna. Przytoczmy wewnętrzny monolog najważniejsze-
go pozytywnego bohatera, Józka Gandery:

Na przyszły rok przyjdą nowi studenci, Gandera będzie wtedy na drugim roku – na drugim 
roku medycyny! – i wykończą dom akademicki. Powstaną nowe zakłady, kliniki... Akademia 
będzie rosnąć i dojrzewać razem z Ganderą, a jeżeli dobrze pójdzie – musi pójść dobrze! – 
otrzymają dyplomy lekarskie z bardzo niskim numerem, pierwsze dyplomy tej akademii. 
[H 298–299]

Stawiński nie cenił omawianej powieści. Z perspektywy lat określił swe dwa 
pierwsze utwory – Światło we mgle i Herkulesy – mianem „półschematycznych 
powieści dla starszej młodzieży, półzdatnych do czytania z racji pewnych związków 
z rzeczywistością tamtych lat” 54. W cytowanym już Komentarzu do książki „Her-
kulesy” podsumował: „był to pół-reportaż, dość niechlujnie wystukany na maszy-
nie: dopiero uczyłem się pisać” 55. Ci wszakże, którzy znali ówczesne realia z au-
topsji, skłonni byli powieści Stawińskiego bronić. Dzierżykray-Rogalski, na po-
czątku lat pięćdziesiątych dziekan Wydziału Lekarskiego białostockiej akademii, 
stwierdzał po latach: 

Opisał ją [tj. młodzież studiującą na akademii] z dużą wnikliwością Jerzy Stefan Stawiń-
ski w powieści-produkcyjniaku pt. Herkulesy [...]. Co by się nie dało powiedzieć o tej książce, 
to zarówno wybór postaci, ich problemów i postaw był autentyczny. Pod tym względem pro-
dukcyjniak Stawińskiego, debiutującego wówczas, a dziś jednego z czołowych literatów, jest 
dokumentem 56.

Jeśli zatem w Herkulesach – przywołuję sformułowanie, które Tadeusz Kon-
wicki odniósł do swej Władzy – „przetrwało trochę prawdy w nieprawdzie” 57, to 
jest już, zważywszy na ówczesne warunki, niezaprzeczalny sukces autora. Nie bez 
kozery Zdzisław Pędziński, porównując dwie zajmujące nas powieści, napisał, że 
utwór Stawińskiego przynosi pełniejszy obraz ówczesnej rzeczywistości niż Inau-
guracja Wróbla 58.

i koleżanki terroryzował, podając się za męża zaufania i tajnego informatora jakichś ważnych władz, 
ale namawiał ich jednocześnie do nieposłuszeństwa wobec władz uczelni, bano się go, strachliwsi 
pozwalali nawet na rewidowanie swoich walizek. Kiedy doszły do mnie wiadomości, wezwałem go 
i poprosiłem o wyjaśnienie: próbował i mnie straszyć, ale ja już miałem informację skąd należy, że 
M. nikogo nie reprezentuje, skorzystałem więc z faktu, że miał ogromne zaległości w studiach, 
skreśliłem go z listy studentów. Niebawem przyjechali i przyszli do mnie jego zacni, zmartwieni 
rodzice i... zapłakany M. i dowiedziałem się, że zupełnie podobnie zachowywał się już jako student 
innej wyższej uczelni, skąd relegowano go za takie same [!] wykroczenie dyscyplinarne. Nie zmie-
niłem decyzji. Całą sprawę opisał pisarz i autor wielu filmów Jerzy Stawiński w powieści Herkulesy, 
ale w powieści jest happy end, negatywny bohater wraca na drogę cnoty. Tak było istotnie w kilku 
innych wypadkach kłopotów wychowawczych ze studentami białostockiej Akademii, ale nie w tym”.

54 J. S. S t a w i ń s k i, Notatki scenarzysty. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1988, s. 5.
55 S t a w i ń s k i, Komentarz do książki „Herkulesy”, s. 113.
56 D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i, Pierwszy rok Akademii Medycznej w Białymstoku, s. 311. 

Podobną opinię formułował jeden z recenzentów powieści: „Wszystkie postacie zaczerpnięte są 
z żywych prawdziwych sylwetek studentów Akademii, i to tak dokładnie scharakteryzowane, że 
każdy spośród opisanych odnajduje z łatwością siebie mimo pozmienianych nazwisk” (K. S., op. 
cit., s. 6).

57 T. K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976, s. 82.
58 P ę d z i ń s k i, op. cit., s. 5.
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A b s t r a c t
JERZY SMULSKI 
(Nicolaus Copernicus University, Toruń)

TWO FORGOTTEN UNIVERSITY NOVELS. 
A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF SOCIAL REALISM IN POLAND

The article touches upon two university novels written in the first half of the fifties in the 20th 
century, namely Jerzy Stefan Stawiński’s Herculeses (Herkulesy, 1953) and Zdzisław Wróbel’s In-
auguration (Inauguracja, 1954). The author of the article shows the novels’ community character 
(elements of so-called personal key) and their close connections with socialist realism doctrine. 
Comparing the two novels, the author concludes that Stawiński’s novel, though faithful to the then 
writing models, contains a more genuine picture of reality of those days. 
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LITANIjNy OBrAz ŚWIATA
Od PArAdygMATyKI FOrMy KU HISTOrII HerMeNeUTyKI  

FOrM LITANIjNyCH W POezjI POLSKIej

W i t o l d  S a d o w s k i, LITANIA I POezjA. NA MATerIALe LITerATUry 
POLSKIej Od XI dO XXI WIeKU. (recenzenci: jarosław Płuciennik, Paweł Stępień. 
Indeksy: Witold Sadowski, Marta ewa rogowska). (Warszawa 2011). Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, ss. 412.

Opisywanie związków między literaturą a innymi obszarami kultury, w tym między 
poezją a liturgią, należy do zasadniczych pól zainteresowań badaczy sztuki słowa. jedną 
z perspektyw, w której planie niezwykle wyraźnie widać wagę owych zawsze dwustronnych 
inspiracji i przejęć, jest genologia poetycka. gatunki, wyrosłe z podstawowych sytuacji 
komunikacyjnych, określanych w dużej mierze przez znaczące dla danej kultury wierzenia, 
obrzędy i rytuały, stanowią bowiem coś w rodzaju matryc czy też kompendiów architeks- 
tualnych praktyk konkretnych wspólnot. Poświadczają i programują równocześnie pole 
odniesień pojedynczych tekstów do rozmaitych kulturowych kodów i towarzyszących im 
światopoglądów, natomiast – w innym planie – relacje między podmiotem (grupowym 
i indywidualnym) a macierzystą tradycją. Obserwacja rozwoju i kolejnych historycznych 
realizacji danego gatunku otwiera zatem możliwość śledzenia nie tylko ewolucji struktur, 
ale też, co zresztą oczywiste, przekształceń samej kultury. Pozwala odpowiedzieć na py-
tanie o nośność i trwałość kluczowych idei, źródłowych dla łączącego członków wspólno-
ty poczucia odrębności i tożsamości. Taką właśnie szeroką perspektywę myślenia o gatun-
ku litanii i jej znaczącej żywotności w liryce polskiej, ergo o aktualności w tym przypadku 
w kulturze polskiej chrześcijańskiego obrazu świata, przyjmuje w swojej niezwykle cie-
kawej książce Witold Sadowski. realizowany tu projekt badawczy zakłada wyraźnie 
wieloogniskowość widzenia problemu. Prowadzi od historycznego opisu narodzin i prze-
kształceń formy genologicznej; poprzez opowieść o narastającej autonomizacji modlitwy 
i poezji – niegdyś silnie, niemalże źródłowo połączonych dziedzin uczestnictwa w chrze-
ścijańskiej kulturze, dziś stykających się częściej na zasadzie intertekstualnych nawiązań 
(niekoniecznie alegatywnych, choć te autora interesują najbardziej); aż po refleksję nad 
rolą, jaką w tych przemianach odgrywa rosnące znaczenie historyzmu i indywidualizmu. 

rekonstruowany obraz dziejów polskiej litanii modlitewnej i poetyckiej staje się 
dzięki temu w recenzowanej książce także zwierciadłem skomplikowanych wewnątrzkul-
turowych relacji między modlitwą a poezją, językiem a podmiotem, ponadczasowym 
wierzeniem a realiami historycznymi. Wreszcie, między wspólnotą a jej indywidualnym, 
bardziej lub mniej zaangażowanym członkiem: czasem wręcz kontestatorem, innym razem 
synem marnotrawnym.

Sadowski nie mógłby, oczywiście, tych wszystkich kulturowo pojętych powinności 
historyka polskiej litanii wypełnić, gdyby nie zbudował sobie wpierw poetologicznego 
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zaplecza, pozwalającego z precyzją mówić zarówno o szczególe poetyki opisowej intere-
sującego go gatunku, jak i – jednocześnie – ukazywać ów szczegół w szerokim ideogra-
ficznym polu odniesień. 

Autor spośród kilku konkurujących ze sobą tradycji podejścia do badań genologicznych 
wybiera tę, która śladem Michaiła Bachtina, w Polsce przede wszystkim Stanisława Bal-
busa, proponuje konsekwentne przenoszenie uwagi badawczej „z obszaru p a r a d y g m a-
t y k i  f o r m  l i t e r a c k i c h  w rejony h e r m e n e u t y k i  tych form” 1. rozpoczynając 
zatem swą opowieść od przedstawienia genezy litanii w aspekcie formalno-kompozycyjnym, 
strukturalne rozpoznania ukazuje od razu w połączeniu z ich kulturowym źródłem. Tak 
więc proponuje, by specyfikę litanijnej formy postrzegać jako różnorodny w poszczególnych 
realizacjach splot trzech genów (zespołów intersubiektywnie istniejących reguł przecho-
dzących z gatunku do gatunku, zob. s. 26), powiązanych z trzema kulturami starożytnymi: 
żydowską, egipską i grecką. Autor w odniesieniu do tych ostatnich i na materiale im wła-
ściwym opisuje kolejno trzy splecione w litanii geny: ektenialny, polionimiczny i chaire-
tyzmiczny, zaznaczając, co warto zaakcentować, iż określenia te „mają w zamierzeniu 
przypominać nazwy gatunków liturgicznych (ektenia) czy poetycko-liturgicznych (chaire-
tyzmy) [...] lub – w odniesieniu do genu polionimicznego – nawiązywać do idei religijnej 
motywującej tak wiele gatunków, że trudno ustalić wcześniejszy” (s. 27). Porządek tego 
poetologicznego opisu koresponduje zatem z główną i trafną tezą, iż chrześcijańska litania 
poetycka rodzi się nie tylko w wyniku wzajemnego oddziaływania kilku gatunków litur-
gicznych, ale, jeszcze głębiej: na przecięciu pokrewnych i wędrujących z kultury do kul-
tury praktyk religijnych, przy czym zarówno owe wcześniejsze formy genologiczne, jak 
i praktyki powiązane zostają w litanii z zasadniczo nowym religijnym przesłaniem. regu-
łę tę bardzo wyraźnie uzmysławiają prezentowane przez autora opisy trzech litanijnych 
genów.

Charakteryzując istotę pierwszego, Sadowski pokazuje, jak właściwa dla ektenii for-
ma greckiego zawołania „Kyrie eleison” zaczyna łączyć się w orędziu chrześcijańskim 
z nowym obrazem świata, stając się częścią nowo tworzącego się gatunku. Formy wyra-
stającej w tym wypadku na gruncie inkorporowanego w obręb chrześcijaństwa, właściwe-
go grekom i rzymianom zwyczaju organizowania procesji o charakterze pokutno-supli-
kacyjnym, a także, przede wszystkim, przejmowanego z żydowskiego „pijjût” wzoru re-
frenicznego powtarzania słów: „Panie, zmiłuj się!” lub „racz dać, Panie!”, jak czynił to 
i czyni do dzisiaj celebrujący wokół Tory chór modlących się wyznawców jahwe.

drugi gen – polionimiczny – naturalny dla politeizmu, w religiach monoteistycznych 
służy sygnalizowaniu niemożności ogarnięcia tajemnicy Boga jednym imieniem. Szere-
gowe wyliczenia peryfraz i nazw pozwolić mają zatem na to, co wymyka się pojedyncze-
mu słowu, uwikłanemu w paradygmatach języka w ciąg antynomii i wzajemnych ograniczeń 
jednej cechy przez inną. Najznamienitszy przykład występowania genu polionimicznego 
w okresie poprzedzającym narodziny chrześcijaństwa Sadowski odnajduje w egipskiej 
Litanii Re, nazywanej też Litanią słoneczną. W tekście tym „enumeracja peryfraz podąża 
[...] za ruchomym światem, w którego formach bezustannie »wyliczają się« przejawy 
bóstwa. Poezja stanowi zaś próbę dotrzymania kroku niepohamowanej boskiej inwencji” 
(s. 38). Podobnie dzieje się w niektórych fragmentach Księgi Psalmów ze Starego Testa-
mentu, gdzie opisane czynności jahwe przedstawione są jako substytuty Bożego Imienia 
i pozostają z Nim jednocześnie nieodmiennie w relacji pars pro toto. Badacz z właściwą 
sobie pieczołowitością i skrupulatnością relacjonuje kłopoty, jakie autorzy chrześcijańscy 
mieli z uzasadnieniem stosowalności genu polionimicznego, powiązanego genetycznie 
z politeizmem, do kultu jedynego Boga. Pokazuje także, co ważne dla dalszego rozwoju 
gatunku, jak w wyniku tych najwcześniejszych starań i potyczek z brachylogią, rodziły się 

1 S. B a l b u s, „Zagłada gatunków”. „Teksty drugie” 1999, nr 6, s. 33.

III.indd   212 2012-09-03   13:19:41



213reCeNzje

teologiczne ustalenia, w których świetle uzasadnienie zyskać mogły litanie nie kierowane 
bezpośrednio do Stwórcy, takie choćby jak szeroko rozpowszechniona dziś Litania do 
Wszystkich Świętych. Swą stosowność zawdzięczały one nowemu uzasadnieniu polioni-
miczności jako narzędzia pośredniego hymnu na cześć jednej i tej samej Opatrzności, 
niezgłębionej w swej wielości i pełni, a więc także niewyrażalnej jednym słowem. Pisze 
Sadowski: „Imiona świętych nie zasługiwały [...] na uwielbienie ze względu na nie same 
czy ze względu nawet na wyjątkowe cnoty noszących je męczenników, lecz przede wszyst-
kim dlatego, że weszły w rolę substytutów zastępujących wiernemu nieprzeniknione Imię 
Boga” (s. 42). Nic bardziej nie potwierdzało uprawomocnienia się tej nowej wykładni 
polionimiczności niż skrzyżowanie właściwych jej form z genem ektenialnym. zarówno 
Najświętsza Maria Panna, jak i Święci Pańscy przywoływani byli w litaniach jako adresa-
ci próśb zanoszonych za ich pośrednictwem ostatecznie do Boga samego.

O ile dwa pierwsze z opisywanych przez badacza genów gatunku uświadamiają łącz-
ność litanijnej formy ze starożytnymi kulturami przedchrześcijańskimi, o tyle gen trzeci, 
chairetyzmiczny – z charakterystycznymi dla siebie seriami wersów laudacyjnych otwie-
ranych zawołaniem „witaj” lub „bądź pozdrowiony” – odzwierciedla wzajemne inspiracje 
łączące katolicyzm i prawosławie. gen chairetyzmiczny bowiem, zanim trafił do katolickiej 
litanii maryjnej, swe arcydzielne zastosowanie znalazł w bizantyjskich pieśniach, szcze-
gólnie w Akatyście ku czci Bogurodzicy, w tradycji prawosławnej nazywanym Wielkim 
Akatystem. Sadowski podkreśla, że ten wzorcowy tekst promieniował w każdym z odłamów 
chrześcijaństwa nieco inaczej, kładąc się u podstaw wykształcenia się dwu pokrewnych, 
ale odmiennych gatunków. W zachodnim chrześcijaństwie był jedną z ważnych inspiracji 
dla powstania litanii, w chrześcijaństwie wschodnim – akatystu. W tradycji katolickiej 
wiązał chairetyzmy z genem ektenialnym, w tradycji prawosławnej natomiast z genem 
kontakionu. 

Wszystkie te udokumentowane tyleż historycznie, co strukturalnie różnice, opisywa-
ne szczegółowo dla każdego z trzech kolejnych genów litanii, w zamyśle badacza mają 
stanowić rozstrzygające argumenty na rzecz tezy o swoistej przynależności gatunku litanii 
do piśmiennictwa wykształconego pod wpływem zachodniego chrześcijaństwa. (rozważyć 
by zresztą można w tym miejscu, jak sadzę, jeszcze większe zawężenie i w perspektywie 
nie tylko genezy, ale i trwania gatunku mówić o afiliacji do katolicyzmu; chrześcijańskie 
religie protestanckie nie znają przecież ani litanii maryjnych, ani tym bardziej litanii do 
świętych, jako że ważkie dla tych konfesji rozstrzygnięcia teologiczne wykluczają ich 
prawomocność.)

Opis aspektu formalno-kompozycyjnego litanii, przedstawiony w szerokiej perspek-
tywie kulturowej, prowadzi w recenzowanej książce, powtórzę, do dwu wniosków. z jed-
nej strony, autor ukazuje litanię jako formę powstałą na przecięciu różnych kręgów kultu-
rowych. z drugiej, jako semantycznie przynależną i właściwą tylko jednemu. W odniesie-
niu do genów ektenialnego i polionimicznego badacz wielokrotnie zwraca uwagę na 
wypełnianie właściwych im struktur nową treścią. Pisze: 

„[...] materia genu ektenialnego została wlana jak gdyby w nowe naczynie semantycz-
ne. [...] 

To nie zewnętrzna forma pociągnęła za sobą zmianę. zewnętrzna forma pozostała 
w ogólnych zarysach jednakowa. zmienił się obraz świata” (s. 35). 

W przypadku natomiast genu chairetyzmicznego Sadowski podkreśla rolę odmiennie 
przebiegających skrzyżowań genologicznych, przejmowania różnych domieszek ektenii 
bądź kontaktionu. „Te z pozoru nieobecne geny kontrastowym światłem we właściwy 
sobie sposób interpretują gen chairetyzmiczny, co powoduje, że obrazy świata proklamo-
wane w samej strukturze gatunków akatyst i litania nie mogą być w pełni tożsame. różni-
ca gOS-ów ma swe źródła nie tyle w różnicach teologicznych, ile w konkurencyjnych 
systemach genologii” (s. 61). 
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Autor wielokrotnie zaznacza, iż charakterystyczny dla litanii splot chairetyzmicznych 
pozdrowień, polionimicznych peryfraz i ektenialnych błagań kierowanych do Boga, Marii 
Panny lub świętych zawiązany zostaje dzięki odnalezieniu wspólnego mianownika, w głów-
nej mierze teologicznego. Pierwotna wobec powstania gatunku jest – przekonuje Sadowski 
– „zdecydowana operacja hermeneutyczna: przemieszania obrazu świata w taki sposób, 
aby coś, co było wcześniej wielością, zrosło się i ukazało jedność”. 

„Ową zmianę [...] przypisujemy zachodniemu chrześcijaństwu. Nie chrześcijaństwu 
w ogóle, lecz chrześcijaństwu zachodniemu. Tylko tutaj pojawiły się podstawy do zjedno-
czenia trzech genów. Mimo że poszczególne realizacje litanii nie zawsze wykorzystują całą 
trójkę, to za każdym razem danej modlitwie wtóruje niewidzialne tło semantyczne, wyra-
żane w tonie wypowiadania tekstu” – konkluduje Sadowski (s. 67).

dobry to moment, by – przerywając tryb wiernego, jak dotąd, referowania tez autora 
– zatrzymać się chwilę nad efektownym twierdzeniem o istnieniu gatunkowego Obrazu 
Świata litanii, pojęcia utworzonego per analogiam do utrwalonego w językoznawstwie 
terminu „jOS” i jemu pokrewnych. jest ono kluczowe dla prowadzonej w drugiej partii 
książki opowieści o historii polskiej litanii poetyckiej. Sadowski rozwija swoją narrację, 
jak można się spodziewać, w zgodzie z porządkiem chronologicznym, wyróżniając okresy 
obejmujące jedną bądź dwie epoki literackie. Tak więc omówione zostają kolejno litanie 
polskiego średniowiecza, później te przypadające na renesans i barok, z jednej strony od-
notowujące wyraźny kryzys, z drugiej – metamorfozę gatunku. Następnie przedstawione 
są litanie oświecenia, doby romantyzmu, Młodej Polski i dwudziestolecia łącznie, wresz-
cie lat 1939–1955, a także współczesne polskie litanie poetyckie, aż po teksty z pierwszej 
dekady XXI wieku. W odniesieniu do każdego z tych okresów badacz wyróżnia jakieś 
szczegółowe znamię rozwoju gatunku, wyznacza określające daną formę historyczną do-
minanty, nazywa pola, które wpływały na zmiany w hermeneutyce litanii. Może to być – jak 
w średniowieczu – niezwykła elastyczność genu chairetyzmicznego i produktywność ga-
tunkowa formy (utrzymująca się zresztą także w okresach późniejszych), wykształcającej 
z siebie nowe, nie znane wcześniej gatunki, takie jak różaniec, koronka i tropy do Kyrie. 
Może być – jak w renesansie – pierwszy silny impuls do zeświecczenia litanii połączony 
z uwzględnieniem adresatów i tematów nie podlegających teologicznej sankcji Kościoła, 
a odwołujących się do pierwowzorów z klasyki rzymskiej. Badacz słusznie przypomina, 
że ówczesny „powrót do starożytności oznaczał nawiązanie do form, które litanię poprze-
dzały, a które same litanią nie były. [...] w miejsce świętych katolickich pojawiły się na 
nowo bóstwa starożytne. [...] odwołanie do panteonu przestało być autentycznym i żarliwym 
wyrazem aktu religijnego, stając się zaledwie przejawem konwencji” (s. 199). dzięki temu 
od oświecenia litania już na trwałe mogła stać się formą nie tylko modlitewną, ale i po-
etycką, otwartą coraz szerzej na tematykę nie związaną z wiarą chrześcijańską, w tym na 
problematykę publiczno-państwową, co charakterystyczne dla wzrastającego w tym czasie 
znaczenia myślenia historycystycznego. Ów nowy wielki temat wprowadzili na stałe do 
polskiej litanii autorzy doby rozważań o naprawie rzeczypospolitej, a potem ci, którzy 
boleśnie odczuwali jej utratę i kolejne okresy okupacji. 

Sadowski odnotowuje także datującą się od romantyzmu, konsekwentnie nasilającą 
się w kolejnych epokach, tendencję nie tylko do poszerzania granic stosowalności formy, 
ale też do gry z nią samą, czego końcowym efektem staje się możliwość uprzedmiotawia-
nia litanijności. W porządkach strukturalnych towarzyszyło temu pojawienie się znaczących 
zmian wersyfikacyjno-kompozycyjnych, takich choćby jak wykształcenie się wzorca 
stroficznego litanii. Cechą charakterystyczną dla epok najnowszych z kolei, od przełomu 
modernistycznego, jest niemalże obligatoryjna indywidualizacja litanijnego podmiotu 
(odnajdywana, dodajmy, przez badacza już w pisanym po łacinie utworze z Kodeksu ger-
trudy z XI w.), jak również tak dalekie rozszerzenie tematyczne, iż w odniesieniu do 
konkretnych tekstów coraz częściej powstaje pytanie o rozpoznawalność, a przede wszyst-
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kim o nośność semantyczną litanijnej formy. Pisze Sadowski, że „współczesne praktyki 
polionimicznego rozpatrywania cech danego przedmiotu, chairetyzmicznych zachwytów 
na widok rzeczywistości, ektenialnych introspekcji w głąb mówiącego »ja«” każą niejed-
nokrotnie zapytać: „czy dla semantyki utworu przyjęcie litanijnej formy pozostało nadal 
istotne?” (s. 330), czyli – czy obligatoryjnie odsyła ona do chrześcijańskiego gOS-u? Ta 
formułowana przez badacza wątpliwość – dodajmy od razu: w dużej mierze retorycznie, 
bo autor zwykł ją rozwiązywać z zasady twierdząco – towarzyszyła mi niejdnokrotnie 
podczas lektury wielu przedstawianych w książce przykładów. Bynajmniej nie tylko tych 
z poezji współczesnej. Czy w istocie Chryste, o Chryste Lucjana rydla jest litanią? Czy są 
nią Błogosławieni Bogusława Adamowicza, Prośba zbigniewa Herberta (Drzwi w ścianach 
domów...) i Rehabilitacja pośmiertna Tadeusza różewicza? Czy jest nią Pod jedną gwiazd-
ką Wisławy Szymborskiej i wiele innych z zamieszczonych w książce przykładów? Nie 
jestem przekonana, iż odnajdywany w tekście ślad jednego z litanijnych genów, występo-
wania dowolnych składniowo-kompozycyjnych paralelizmów, pojedynczych apostrof 
o suplikacyjnym charakterze, nielicznych aklamacji lub laudacji, którym nie towarzyszy 
refreniczne powtórzenie, ba, zapis pojedynczego słowa pozwalającego interpretatorowi 
przywołać modlitewny kontekst, wystarczają, by dany tekst zaklasyfikować jako litanię 
poetycką. Sadowski jest tego kłopotu świadom. Nieprzypadkowo w jego komentarzach do 
tekstów oddalonych chronologicznie od średniowiecznego źródła gatunku coraz częściej 
pojawiają się zdania, że w konkretnym wierszu mamy do czynienia li tylko „z domieszką 
pochodzącą z litanii” (s. 298), że opisywaną cechę liryku „należy przypisać oddziaływaniu 
litanii” (s. 291), że dany utwór „Można rozpatrywać jako tekst wykorzystujący minimalną 
porcję gatunku litanijnego, za jaką należy uważać przestrzeń hermeneutyczną wywołaną 
w tytule” (s. 322), itp. dodajmy od razu, iż te niejasne realizacje wzorca litanijnego są 
niejednokrotnie ciekawsze od przykładów prostych. Pozwalają też autorowi książki popi-
sać się niemałym talentem interpretacyjnym. Nie zmienia to postaci rzeczy, że rozbrajany 
z wyprzedzeniem przez autora „zarzut arbitralności [...]” (s. 349) w klasyfikowaniu nie-
których tekstów przychodził mi na myśl wszakże niejednokrotnie podczas lektury tej pa-
sjonującej książki. Kazał także zapytać o zasadność konsekwentnej zgody na postępujące 
łagodzenie kryteriów klasyfikacji, zarówno po stronie tematyki, jak i rozwiązań formalnych. 
Wypowiadam ten zarzut ostrożnie, w przekonaniu, że autor nie popełnił tu jakichś kardy-
nalnych błędów, lecz jedynie zbliżył się do granicy, poza którą niezwykle szerokie, coraz 
szersze rozumienie litanii, i nawet tylko litanijności, pozbawiać musi te genologiczne ka-
tegoryzacje ich relewantności. Hermeneutyka form pozostać musi hermeneutyką form 
właśnie. 

Lektura drugiej części książki Sadowskiego zmusza zatem do podniesienia fundamen-
talnej genologicznie kwestii o cezurę, pozwalającą z niemałą dozą pewności uznać, że tekst, 
który nawet jeśli ma jakieś strukturalne podobieństwo do formy litanijnej (opartej wszak 
w dużej mierze na składniowych i kompozycyjnych paralelizmach, właściwych przecież 
wierszowości w ogóle; przykładem może tu być poruszany przez badacza problem „wier-
sza katalogowego”, s. 350), nie tylko litanią nie jest, ale że nawet nie sygnalizuje koniecz-
nej pamięci o obrazie świata związanym z tym gatunkiem w tradycji. Także, co może w tym 
przypadku jeszcze bardziej istotne, zmusza do postawienia pytania o rolę, jaką w kształto-
waniu owej granicy odgrywa hierarchia między tym, co badacz nazywa gOS-em litanii, 
a jej formalnym wzorcem wersyfikacyjno-kompozycyjnym i genotypem. zbyt daleko 
idąca redukcja któregokolwiek z tych planów, nawet jeśli po jednej stronie stracie towa-
rzyszyć miałby zysk, po drugiej – budzić winna, moim zdaniem, ostrożność badacza 
i ograniczać pragnienia klasyfikacyjne. Litania nie jest bowiem sprawą ani jedynie rozwią-
zań formalno-kompozycyjnych, ani też wyłącznie „sakralnego obrazu świata” (s. 370) – co 
autor przecież słusznie i wielokrotnie podkreśla, motywującego przecież nie tylko ten 
gatunek, ale i dużo innych. Charakterystyczny pod tym względem, lecz także i dyskusyjny 
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według mnie jest fakt, iż badacz wraz z poświęcaniem swej uwagi tekstom coraz „młodszym” 
i odnoszącym się do wzorca w konwersacyjny, a nie alegatywny sposób skłonny jest gOS 
litanii rozumieć coraz szerzej – już nie jako splot kulturowych sensów, jakie trzem litanij-
nym genom: ektenialnemu, polionimicznemu i chairetyzmicznemu, nadało chrześcijaństwo 
zachodnie, ale spłaszczająco wobec różnic między pokrewnymi gatunkami liturgicznymi 
i paraliturgicznymi, definiując go po prostu jako „chrześcijański obraz świata [...]” (s. 358), 
„sakralny obraz świata [...]” (s. 370), jako „zgodną z gatunkowym obrazem świata postawę 
chrześcijańskiej nadziei” (s. 360), itp. Przekonana argumentami zebranymi w pierwszej 
części książki skłonna byłabym sądzić, że warunkiem koniecznym uznania jakiegoś tekstu 
współczesnego za litanię – zgody na to, iż przywołuje on pamięć o hermeneutycznej prze-
strzeni gatunku – jest minimum słyszalności w konkretnym utworze w miarę spójnie 
określonego splotu (właśnie splotu!) trzech litanijnych genów. Myślę, że odnajdywanie 
nawiązań tylko do jednego z nich nie może tu być czynnikiem rozstrzygającym. Podobnie 
jak niewystarczające wydają się sygnały, w których świetle pojawia się zasadność inter-
pretowania utworu w szeroko rozumianych kontekstach chrześcijańskich, gdzie odczytanie 
jednego słowa pozwala nieraz badaczowi postawić tezę o przeniesieniu „punktu ciężkości 
z języka rejestrującego wrażenia podmiotu na język w funkcji religijnej” (s. 354). 

Na wspomniany problem hierarchii, ale i oczywistą konieczność dopełniania rozwiązań 
formalnych przez jakości semantyczne przypisane w tradycji tym, a nie innym chwytom 
retorycznym (poza regułą wyłączności przecież) można też spojrzeć przez pryzmat pozo-
stałych gatunków wyrosłych z liturgii i paraliturgicznych obyczajów chrześcijańskiej 
wspólnoty. Sadowski podejmuje ten temat bardzo szeroko, kończąc każdy z rozdziałów 
poświęconych historii polskiej litanii uwagami o jej genologicznej produktywności. Pozwo-
lę sobie tutaj na dłuższy cytat z recenzowanej książki. Badacz pisze w jej podsumowaniu:

„Przez cały kilkusetletni okres literatury, objęty ramą badań, litania poetycka zacho-
wała nieprzerwanie dynamizm genologicznej produktywności. Była obecna przy narodzi-
nach lub ewolucji tak różnych form, jak tropy do Kyrie w średniowieczu, jak różaniec 
i koronka, jak akatyst, lament, godzinki, preambulum, alba, serenada, gazela, jak staropol-
skie gatunki ogrodu i elogium, jak nowoczesna proza poetycka. Ścierała się z oświecenio-
wą odą i satyrą. A w epoce współczesnej nie tylko nie straciła impetu, lecz rozprzestrzeni-
ła się po całej prawie poezji polskiej, po niemal wszystkich jej sylwicznych obszarach. już 
nie ingeruje w poszczególne gatunki. Nie ogranicza się do osobnego języka religijnego, 
zamkniętego w swoich formułach. Szuka tajemnicy w prawie każdym przedmiocie rzeczy-
wistości. W każdym rejestrze językowym znajduje gotowe szablony wypowiedzi, które 
prowadzą do sensów danych nam przez minione pokolenia. Mimo pozornej sekularyzacji 
jest w gruncie rzeczy gatunkiem sakralizującym – nie tylko dlatego, że bywa nadal poświę-
cana tematom religijnym, lecz także dlatego, że wnosi niezbywalny sakralny obraz świata. 

różnica między utworami dawnymi a nowymi polega najogólniej na tym, że w miarę 
posuwania się w kierunku czasów nam współczesnych litania poetycka w coraz mniejszym 
stopniu stanowiła gatunek, w którym zaplecze historii zbawienia werbalizowało się także 
na powierzchni wypowiedzi, w coraz większym natomiast stopniu poeci nabierali zaufania 
do gOS-u, do gotowych, automatycznie wyzwalanych pokładów sensu, które nie tylko 
można tekstowo potwierdzić i powtórzyć, lecz które dają się również wprowadzać w inter- 
akcje z autorskim idiolektem – na zasadzie dialogu lub na zasadzie odkrywania w nich nie 
rozpoznanych dotąd aspektów i odcieni semantycznych” (s. 384).

zacytowane słowa w wyrazisty sposób uświadamiają, jak bardzo wszechogarniające 
i rozszerzające ujęcie przyjmuje ostatecznie w swych badaniach Sadowski. jego książka 
w zamierzeniu ma nie tyle opowiadać o konsolidowaniu się wzorca gatunkowego (choć, 
oczywiście, także to czyni), ile przedstawić możliwie najpełniejsze, złożone z wielu szcze-
gółowych zbliżeń na konkretne teksty, studium relacjonujące poszerzanie się pola intertek-
stualnych nawiązań litanijnej formy. Opisywać ma różne, historycznie zmienne pola her-
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meneutycznego dialogu badanego gatunku z innym gatunkiem, z innym, niewłasnym tema-
tem, nie powiązanym jak w modlitewnych litaniach Kościoła z chrześcijańską teologią. 
Czasem także rejestrować przypadki technicznego – można rzec – wykorzystania litanijnej 
formy, tak iż ostatecznie przestaje on być znakiem liryki religijnej czy choćby epifanijnej 
(jak ma to nieraz miejsce w poezji współczesnej), a staje się „wyłącznie lub nade wszystko 
metodą delimitacji tekstu” (s. 236). Nawet w odniesieniu do tych skrajnych postaci dialogu 
Sadowski skłonny jest jednak przekonywać, że dzięki typowej dla litanii strukturze właści-
wy jej gOS „wynurza się z tekstu bez minimalnych nawet przesłanek tematycznych [...]” 
(s. 348). Przyznam, iż niejednokrotnie trudno mi było przystać na takie rozpoznanie. 

jedno wydaje się pewne. Litania opisywana przez Sadowskiego okazuje się ostatecz-
nie nie tyle (w każdym razie nie tylko) – jak pisze badacz – gatunkiem, ile właśnie formą 
o randze „gatunków absolutnych [...]” (s. 181). Niewątpliwie snując i czytając opowieść 
o niej, trzeba nieustannie pamiętać o swoistej dwupostaciowości jej występowania. O po-
staci węższej – jako gatunku sensu stricto – z jego kilku wzorcowymi modlitewnymi reali-
zacjami takimi jak Litania loretańska czy Litania do Wszystkich Świętych, oraz z wieloma 
lirycznymi repetycjami i rozwinięciami, jakie odnaleźć możemy w każdej bodajże epoce 
i okresie rozwoju polskiej literatury. I szerszym – jako formy sensu largo – poetyckiej li-
tanijności, z charakterystycznymi dla niej wykładnikami powtarzania struktur, paraleli-
zmami, apostrofami, responsoryjnością i melicznością. z właściwą jej tendencją do ope-
rowania wierszem syntagmotonicznym. (Tę bardzo ciekawą propozycję autora trzeba 
niewątpliwie rozważyć.) Historia powstania i rozwoju form litanijnych przypomina nieco 
w tym względzie odwrócone dzieje sonetu: pierwotnie struktury wersyfikacyjno-kompo-
zycyjnej, a dopiero później gatunku wykształconego w oparciu o tę strukturę. Myślę nawet, 
choć pewnie autor książki się ze mną nie zgodzi, iż rola litanijnej formy sensu largo jest 
porównywalna do roli chrześcijańskiego gOS-u gatunku, jeśli nie większa (a z pewnością 
bardziej produktywna), o czym świadczą tyleż jej starożytne, co nowoczesne, zsekulary-
zowane użycia. Przeciwstawienie to, rzecz jasna, musi pozostać nieostre. jeśli odważam 
się je sformułować to tylko po to, by podkreślić – co jest w istocie truizmem – że chrze-
ścijański gOS litanii ulega w historii szybszemu rozproszeniu (choć nie wyeliminowaniu) 
niż wyznaczniki litanijnej formy. również z tego powodu znaczenia tych ostatnich nie 
sposób przecenić. Potwierdza to zresztą także porównanie litanii z kolędą, która nb. formę 
litanijną niejednokrotnie wykorzystuje i która też, znów podobnie jak litania, wchodzi 
w wielorakie „zażyłości” z innymi gatunkami, takimi jak hymn, hejnał czy kołysanka. Otóż, 
o ile gatunkowa odrębność kolędy oparta jest przede wszystkim na wątku tematycznym 
ściśle określonym przez znany z Ewangelii tryptyk narodzenia–powitania–objawienia, 
wzbogacony przez ujęcia ikonograficzne i wątki wywodzące się ze starochrześcijańskiej 
apokryfiki i średniowiecznej hagiografii, przy równoczesnej swoiście sekundarnej roli 
strukturalnych szat kolędowego tekstu zmieniających się w rytm rozwoju kolejnych poetyk, 
o tyle w przypadku litanii dzieje się w dużej mierze odwrotnie. Tu wersyfikacyjno-kom-
pozycyjne rozwiązania słowno-meliczno-dialogicznej struktury mają znaczenie równie 
ważne, jeśli nie pierwszoplanowe. Nie istnieją litanie bez minimalnego układu paralelnych 
peryfraz i apostrof o charakterze inwokacji, laudacji lub suplikacji, bez choćby domyślne-
go podziału na głos przewodnika i responsoryjne odpowiedzi chóru. Chrześcijański obraz 
świata może być natomiast i jest wyrażany także za pomocą innych struktur poetyckich. 
Kilka z tych ostatnich, przejętych w średniowieczu przez litanię modlitewną z innych 
gatunków i kultur, staje się w pewnym momencie – jak pokazuje autor w swej wielostron-
nej opowieści, osadzonej w bogatych kontekstach kulturowych – zaczynem nowego ga-
tunku, powstałego po uprzednim dokonaniu hermeneutycznego przekładu na język teolo-
gii chrześcijańskiej. Sens przypisany znanym wcześniej konstrukcjom retorycznym – sens 
nowy! – znajduje w starych układach wygodny kształt, bez którego litania, chcąc pozostać 
sobą, nie może się już obejść. 
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W niczym nie umniejsza to faktu, iż w kulturze chrześcijańskiego zachodu siła owe-
go powstałego związku między strukturą retoryczną a przypisanym jej sensem jest tak 
wielka, że pamięć o nim trwa, mimo różnych przemian będących pochodną wzrostu zna-
czenia historyzmu i indywidualizmu. Mimo reguł ewolucji, które ów fundamentalny dla 
litanii jako gatunku splot zdają się podważać, ignorować lub po prostu czynić mniej ścisłym. 
Cytaty litanijnych struktur pojawiające się w poezji współczesnej, a nawet próby wyko-
rzystania ich w nowej, niereligijnej, czasem prowokacyjnie agnostycznej funkcji odniesio-
ne zostają, choćby à rebours, do owego pierwszego sakralizującego użycia. Autorzy litanii 
poetyckich, także tych najbardziej zsekularyzowanych, są zatem jak ci, którzy świadomi 
„zagłady gatunków”, chcąc nie chcąc, pielęgnują pamięć o nich i o ich kulturowych zna-
czeniach. Są – posłużę się tu znaną formułą Balbusa – jak „ci, którzy widzieli bizony” 
i którzy pewni lub tylko zaskoczeni danym im bogactwem, pisząc swe konwersacyjne 
wobec litanii teksty, przekonują, że ciągłość kultury, eo ipso fundament naszej tożsamości, 
nie jest czczą iluzją.

Cóż mogę napisać na koniec rozważań o niezwykle wartościowej rozprawie Witolda 
Sadowskiego? Tylko tyle, iż bez wątpienia należy ona do lektur, które każdy badacz zain-
teresowany poetyką historyczną i semiotyką form poetyckich wcześniej czy później powi-
nien przeczytać.

A b s t r a c t
AgATA STANKOWSKA 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

A LITANy PICTUre OF THe WOrLd. FrOM THe PArAdIgM OF FOrM 
TO HISTOry OF LITANy FOrM HerMeNeUTICS IN POLISH POeTry

The review discusses Witold Sadowski’s book. It gives an account of the first in Polish literary 
studies so comprehensive and multifaceted a description of the paradigm of the litany form and its 
history in Polish poetry from the Middle Ages to the present day.

INeSA SzULSKA 
(Uniwersytet Warszawski)

z HISTOrII zAPOMNIANegO dzIedzICTWA LITerACKIegO  
rzeCzyPOSPOLITej OBOjgA NArOdÓW

P a w e ł  B u k o w i e c, dWUjĘzyCzNe POCząTKI NOWOCzeSNej LITe- 
rATUry LITeWSKIej. rzeCz z POgrANICzA POLONISTyKI. Kraków (2008). 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 296, 2 nlb. „Bi-
blioteka Literatury Pogranicza”. Tom 16.

Omawiane tu studium, poświęcone nowatorskiej, z założenia dwutorowej analizie 
polsko-litewskich związków literacko-kulturowych w latach 1795–1830, powstało w ramach 
pracy Pawła Bukowca w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu jagiellońskiego. Pojemność formuły „rzecz z pogranicza” celnie określa 
zasięg historycznoliterackich penetracji – na terenie wspólnym lituanistyki i polonistyki, 
w przestrzeni dwugłosu języków, twórczo stymulującej dialog kultur ościennych narodów, 
które trwały w dość kruchej harmonii koegzystencji u progu XIX-wiecznych przemian 
światopoglądowych. Wpisane w tytuł pracy zainteresowanie badawcze pograniczem kultur, 
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rozumianym jako ich obopólna interferencja, koncentruje się, co prawda, na języku i lite-
raturze jako materiale szczególnie miarodajnym, ale wnioski uogólniające nader często 
wykraczają poza obręb ustaleń ścisłego literaturoznawstwa. Heterogeniczny charakter tak 
postrzeganego pogranicza, wolnego od geograficzno-topograficznych konotacji, jakże 
często broni się przed próbami rzetelnego analitycznego ujęcia, zniechęcając wielością 
kontekstów i rodzących się przy okazji pytań. Tym większe uznanie dla autora, którego 
założenia badawcze i konsekwentnie utrzymany sposób wieloaspektowego oglądu opisy-
wanych zjawisk pozwoliły na wydobycie z zapomnienia i nowoczesną interpretację obsza-
ru w takim ujęciu dotychczas nie występującego w polsko-litewskiej komparatystyce. 

Praca Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej, skoncentrowana wokół 
zjawisk literackich, w rzeczywistości przynosi barwną panoramiczną prezentację życia 
kulturalnego ziem litewsko-żmudzkich w latach 1795–1830. Twórczość Antoniego Kle-
mentta (Antanasa Klementasa), dionizego Paszkiewicza (dionizasa Poški), Antoniego 
drozdowskiego (Antanasa Strazdasa), Sylwestra Teofila Walenowicza (Silvestrasa Teofi-
lisa Valiūnasa) – żeby wymienić jedynie tych najważniejszych autorów – ujęta w kategoriach 
wspólnego dwujęzycznego dziedzictwa, stanowi temat skutecznie zapomniany, jeśli nie 
wręcz nieznany polskiemu literaturoznawstwu. z drugiej strony, dorobek tych twórców, 
należących do kanonu litewskiej literatury początku w. XIX, wydawałoby się, dość dobrze 
zbadany przez historyków literatury znad Niemna, dopiero w autorskim ujęciu Bukowca 
doczekał się, jak sądzę, analizy całościowej, uzupełnionej marginalizowaną dotychczas 
polskojęzyczną spuścizną. Ponadto, na bardzo cennym poznawczo efekcie wielowymia-
rowości przedstawianych zjawisk korzystnie zaważyła perspektywa ukazania kultury li-
tewskiej z pozycji twórców o różnym jakościowo wkładzie w jej rozwój.

Wstępne deklaracje autorskie, ujęte w formie Krótkiej apologii pogranicza, przynoszą 
wyraźnie sprofilowane spojrzenie na problematykę polsko-litewskich związków kulturowych 
omawianego okresu. Krakowski badacz, odrzucając termin „kresy” jako nazbyt obciążony 
balastem polonocentryzmu 1, posługuje się określeniem „pogranicze” jako, jego zdaniem, 
bardziej adekwatnym w stosunku do fenomenu koegzystencji kulturowej wielonarodowo-
ściowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd istotnym autorskim posunięciem podczas 
wstępnych rozpoznań badanego obszaru stało się wskazanie wielorakich trudności, rodzących 
się w momencie wyboru kryteriów, które mają wpływ na kanon literatury rodzimej. Biorąc 
pod uwagę te najbardziej oczywiste wyznaczniki (językowe, geograficzne i tematyczne), 
Bukowiec decyduje się na operowanie kryterium szerszym – kulturowym, gdzie nadrzędnym 
staje się tożsamościowy punkt widzenia, uzależniony od świadomości narodowej każdego 
twórcy. Ta jakże karkołomna w przypadku literatur sąsiadujących ze sobą, które posiadają 
dość duże zasoby tekstów trudnych do jednoznacznej klasyfikacji, próba ustalenia polskie-
go kanonu dzieł literackich nie doczekała się, co prawda, głębszego omówienia we wnioskach 
końcowych, ale dostarczyła niemało argumentów do poważniejszej refleksji nad tym zagad-
nieniem. jak się wydaje, czynnik kulturotwórczy dorobku pisarzy spod znaku Pogoni, 
pojmowany jako wkład osobowy w rozwój literatury lat 1795–1830, jest oczywisty dla 
strony litewskiej, natomiast dla polskiej wciąż chyba dyskusyjny.

Prawdziwym wyzwaniem staje się problem oceny stopnia dwujęzyczności litewskich 
twórców pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. zasygnalizowane przez Bukowca trudno-
ści i propozycje ich przezwyciężenia stanowią błyskotliwe zarysowanie pola badawczego 
także dla przyszłych interpretatorów omawianego zjawiska na innych, podobnie złożonych 

1 Tym samym praca ta mieści się w nurcie trwającej od kilku lat refleksji badaczy z krajów 
europy Środkowo-Wschodniej, wprowadzających nowe, niekiedy bardzo nowoczesne propozycje 
myślenia o zjawisku i miejscu Kresów w polskiej kulturze. zob. Kresy – dekonstrukcja. red.  
K. Trybuś. j. Kałążny. r. Okulicz-Kozaryn. Poznań 2007. – „Prace Filologiczne”. Seria Literaturo-
znawcza I, t. 55 (2008). 
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obszarach (jak chociażby – sposobu wartościowania dorobku pisarzy polsko-niemieckich). 
Autorski pomysł spojrzenia na literaturę naszych sąsiadów w kontekście rozwoju nurtów 
polskiej literatury (klasycyzmu, sentymentalizmu, preromantyzmu), równocześnie popar-
ty dobrą znajomością regionalnych różnic, niewątpliwie otwiera możliwości nowych, 
ciekawych odczytań podejmowanej problematyki. 

Czas więc rozpocząć tę, niekiedy jakże pasjonującą lekturę, biegnącą często wspólnym 
literackim litewsko-polskim nurtem. Część II: Ruch lituanistyczny na tle życia umysłowe-
go Wilna i Żmudzi. Zarys, przynosi szeroko zakrojoną charakterystykę wstępnej fazy na-
rodzin świadomego zainteresowania się własną kulturą w gronie litewskich działaczy 
kulturalnych, znajdującego swój wyraz w badaniach litewszczyzny, historii i etnografii 
kraju nad Niemnem na początku XIX wieku. Niezbędne tło historyczno-kulturowe (m.in. 
podział administracyjny, struktura wyznań religijnych, rola Uniwersytetu Wileńskiego, 
lokalnej prasy, masonerii i towarzystw naukowych) zostało nakreślone na podstawie mniej 
znanych polskiemu odbiorcy tekstów i badań historyków litewskich. Wypada jedynie ża-
łować, że zbyt mało miejsca autor pracy poświęcił omówieniu roli literatury pięknej 
w kształtowaniu się literackiej formy litewszczyzny. Perspektywa regionalistyczna, którą 
Bukowiec odrzuca jako wybitnie anachroniczną (s. 242), najdobitniej, jak sądzę, określa 
dążenia żmudzkich twórców faworyzujących własną gwarę jako podstawę ogólnonarodo-
wego języka literackiego (Szlowe Żemaycziu Szymona Tadeusza Staniewicza widziana z tej 
perspektywy będzie miała wyraźnie regionalny, a nie ogólnolitewski charakter). Podobnie 
zastanawia zagadkowy brak wśród wymienionych przez Bukowca badaczy historii języka 
litewskiego w XIX w. nazwiska współczesnego językoznawcy o cenionym dorobku na-
ukowym – zigmasa zinkevičiusa, autora m.in. studium Lietuvių kalbos istorija.

Ciekawe efekty spojrzenia z perspektywy obu literatur: litewskiej i polskiej, przynosi 
kolejna część, zatytułowana Ludzie i teksty, w której zaprezentowany został dorobek naj-
bardziej liczących się twórców litewskich początku w. XIX: Antoniego Klementta, dioni-
zego Paszkiewicza, Antoniego drozdowskiego i Sylwestra Teofila Walenowicza 2. 

Badacz przedstawia w nowym świetle sylwetkę Antoniego Klementta, trafnie wska-
zując na pozaartystyczne znaczenie jego dorobku poetyckiego: jako ciekawego dokumen-
tu dwujęzyczności ówczesnej litewskiej kultury literackiej. Na wyróżnienie zasługuje 
wydobycie z zapomnienia polskojęzycznego zbioru Klementta Dziełko moje własno-ręcz-
nie wierszem, a w małej cząstce prozą napisane i alfabetnie porządnie zregestrowane, 
potraktowanego przez Bukowca jako ostatnia polska sylwa szlachecka, niepozbawiona 
walorów historyczno-obyczajowego dokumentu epoki (wyprzedzającego o kilka lat Niem-
cewiczowskie Śpiewy historyczne). Przy okazji autor studium wprowadza cenne propozy-
cje tematycznej klasyfikacji spuścizny rękopiśmiennej poety, obejmującej różnorodne 
formalnie i treściowo teksty; dzięki zastosowaniu właściwych dla owego okresu kategorii 
teoretycznoliterackich umiejętnie wydobyte zostały rysy typowe dla epoki i oryginalne 
samego twórcy. za istotną propozycję badacza uważać należy także sugestię publikacji 
opisów podróży Antoniego Klementta po Litwie i galicji, chociażby ze względu na fakt, 
że relacji podróżników z tych terenów z przełomu XVIII i XIX w. znanych jest stosunko-
wo niewiele. jedyne, co może budzić pewien niedosyt czytelniczy, to lekkie zachwianie 

2 Poprzednio wyniki pracy P. B u k o w c a  były publikowane w znacznie skromniejszym 
wymiarze w formie artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych oraz biogramów w odpo-
wiednich tomach Polskiego słownika biograficznego – były to następujące teksty: Najwcześniejsze 
literackie świadectwa narodowości litewskiej. „Terminus” 2006, z. 2; „Trzeźwość była i będzie wy-
jątkiem na świecie”. Pisma pijackie Sylwestra Teofila Walenowicza (Silvestrasa Teofilisa Valiūnasa). 
W zb.: Wilno literackie na styku kultur. red. T. Bujnicki, K. zajas. Kraków 2007; Szymon Staniewicz. 
Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 41: Sowiński Jan – Stanisław August Poniatowski. red. 
nacz. H. Markiewicz. Warszawa–Kraków 2002; Antanas Strazdas. Hasło w: jw. T. 44: Stoiński Ksa-
wery – Strzelecki Ryszard. red. nacz. A. romanowski. Warszawa–Kraków 2006–2007.
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równowagi w doborze materiału poddanego interpretacji – polskojęzyczna twórczość 
poety wyraźnie zdominowała jego dorobek w języku litewskim.

Kolejny bohater tej części – to uwieczniony przez Mickiewicza w Panu Tadeuszu 
dionizy Paszkiewicz, poeta litewski (równocześnie prozaik i poeta polski), entuzjasta 
i popularyzator historii w muzeum Baublu na Żmudzi. W obszernym omówieniu dorobku 
żmudzkiego twórcy należy wyróżnić kilka odkrywczych propozycji analitycznych Bukow-
ca, dotyczących genetycznego związku między napisanym po litewsku poematem Chłop 
żmudzki i litewski a jego polskim pierwowzorem. Tytułem uzupełnienia zestawu wspólnych 
obu literaturom tematów wymienionych przez badacza: motyw dramatycznej śmierci 
Krzyżaka gerarda rudy (obok przywołanego w książce wiersza Gierardas Ruda Paszkie-
wicza i Historii narodu polskiego od początków chrześcijaństwa Adama Naruszewicza) 
pojawia się w literaturze polskiej także później, w tekstach pisarzy przyznających się do 
litewskości (mam na myśli Gerharda Rudę józefa Ignacego Kraszewskiego i Białą dzie-
wicę Nikodema erazma Iwanowskiego). 

Wobec twórczości Antoniego drozdowskiego, autora pierwszego litewskiego zbiorku 
poezji świeckiej, Bukowiec stosuje taktykę porządkującą jego różnorodny dorobek, m.in. 
prowadzącą w kierunku wydobycia wielorakich związków jego liryki z litewskim folklorem. 
Nieoczekiwanie z oryginalnych szczegółowych propozycji interpretacyjnych wyłania się 
dotąd mało znane „pograniczne” oblicze twórczości drozdowskiego, nader często sięga-
jącej do polskich wzorów (m.in. do poezji Franciszka Karpińskiego, Franciszka dionizego 
Kniaźnina, Tomasza Kajetana Węgierskiego czy Stanisława Trembeckiego) 3. W tym 
przypadku, podobnie jak na przestrzeni całej pracy, autora cechuje wyraźny dystans ba-
dawczy i umiejętność dostrzeżenia słabszych stron dorobku omawianych twórców, jak ma 
to miejsce przy okazji analizy powstałej po polsku ody Kant na pochwałę miasta Rygi. 
Szkoda jedynie, że skoncentrowanie uwagi na popularności drozdowskiego wśród litew-
skiego chłopstwa pozbawiło polskiego czytelnika możliwości ujrzenia innych, niekiedy 
bardzo drażliwych aspektów recepcji jego dzieł (w swoim czasie głośna była, pominięta 
w pracy Bukowca, sprawa wiersza Pagrabas Palszia, który stał się powodem oskarżenia 
księdza o wrogi stosunek do zwolenników reformacji).

Sporo oryginalnych propozycji interpretacyjnych przynosi kolejny fragment studium, 
poświęcony prezentacji sylwetki Sylwestra Teofila Walenowicza. Odsłonięcie przez bada-
cza przy okazji analizy Kontuberii płungiańsko-tełszewskiej kulis funkcjonowania maso-
nerii i bractw pijackich przybliża w sposób niekonwencjonalny specyficzny rys pisarstwa 
Litwina, współtwórcy żmudzkiej satyry, ocierającej się o groteskę. Ponadto bogato uargu-
mentowane interpretacje Bukowca ujawniają dialektykę sprzeczności poezji Walenowicza, 
rozpatrywanej w kontekście założeń estetycznych polskiego klasycyzmu, sentymentalizmu 
i romantyzmu. Wskutek tak ukierunkowanej analizy wyłania się mniej znany wizerunek 
litewskiego poety jako świadomego eksperymentatora, odważnie przetwarzającego zasta-
ne normy w jakości zgoła nowe – preromantyczne, nieustannie poszukującego nowych 
dróg porozumiewania się z czytelnikiem. jedynie tytułem dopowiedzenia wspomnieć na-
leży, że postać kapłanki Biruty, uwiecznioną przez Walenowicza, niemal równocześnie 
z nim opisywał w swojej balladzie Stefan Witwicki 4, a później także Kraszewski w Witol-
dowych bojach (części 3 Anafielas). 

3 W trakcie interpretacji zabrakło późniejszych XIX-wiecznych charakterystyk twórczości 
drozdowskiego, jak chociażby wypowiedzi jonasa Katelė, księdza i działacza oświatowego z r. 1877, 
który w polskiej prasie ogłosił artykuł Ksiądz Antoni Strazdas (przekład ukazał się w r. 1883 na ła-
mach „Aušry”).

4 Okoliczności powstania i interpretację rękopisu przedstawił W. j. P o d g ó r s k i  w pracy 
Biruta, Valiunas i... „Boże, coś Polskę”. Kraszewskiego cicha rywalizacja z Mickiewiczem (w: Litwa 
– Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów. Warszawa 
1994).
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dziwi natomiast umieszczenie w gronie twórców dwujęzycznych Szymona Tadeusza 
Staniewicza, który wielorako zasłużył się dla kultury litewskiej (jako edytor, entuzjasta 
rodzimej mitologii, poeta i tłumacz), skoro dotychczas nie odnaleziono żadnego polskiego 
tekstu literackiego jego autorstwa. Ponadto, korygując nieco ustalenia Bukowca w kwestii 
opinii na temat związków Staniewicza z litewskim folklorem i z muzyką ludową, należy 
podkreślić, że jako pierwszy te relacje dostrzegł Ludwik reza (Liudvikas rėza) we wstępie 
do swego zbioru dajn Dainos oder Littauische Volkslieder z r. 1825 (chronologicznie wy-
przedzającego pracę Staniewicza), zresztą dość dobrze znanym ówczesnym polskim czy-
telnikom za sprawą pism historycznych Teodora Narbutta i józefa Ignacego Kraszewskiego.

Nowe karty z dziejów kultury litewskiej odsłania osobny rozdział, Inni twórcy, przy-
bliżający kolejno sylwetki cenionych przez im współczesnych litewskich działaczy kultu-
ralnych i literatów: żmudzkiego księcia biskupa józefa Arnulfa giedroycia (juozasa Ar-
nulfasa giedraitisa), tłumacza Nowego Testamentu na język litewski, historyka Szymona 
dowkonta (Simonasa daukantasa) oraz poety i popularyzatora litewskiego folkloru 
emeryka Staniewicza (emerikasa Stanevičiusa). Ten rozdział, pozwalający na pogłębienie 
obrazu życia kulturalnego ziem litewsko-żmudzkich poprzez przywołanie postaci niekiedy 
niezmiernie wpływowych, choć jedynie pośrednio związanych z literaturą, zawiera kilka 
drobnych nieścisłości biograficzno-faktograficznych. 

Tytułem dopowiedzenia do biogramu józefa Arnulfa giedroycia – edycja autorskiego 
przekładu Nowego Testamentu (1816) obok tekstu litewskiego zawierała także przedmowę 
w języku polskim; ten pominięty szczegół pozwala nieco skorygować przesadnie nacjona-
listyczny wizerunek żmudzkiego biskupa. Ponadto w historii powstania samego przekładu 
i jego recepcji zabrakło dość istotnej wzmianki, iż giedroyć, pochodzący ze wschodniej 
Litwy, przetłumaczył Nowy Testament na dialekt zachodnioauksztocki, przyczyniając się 
tym samym do kształtowania się norm litewskiego języka literackiego, a z kolei tłumacze-
nie fragmentu dramatu Tassa Aminta, które znamy, jest w dialekcie żmudzkim (to stanowi 
kolejny dowód na współpracę z Paszkiewiczem, pochodzącym ze Żmudzi). Stąd można 
wysnuć przypuszczenie, że poprawki wniesione do tekstu, o których wspomina Bukowiec, 
to adaptacja językowa z dialektu zachodnioauksztockiego na żmudzki. godne uwagi są 
jeszcze dwa fakty, pozwalające traktować giedroycia jako twórcę nie tyle dwu-, ile wie-
lojęzycznego. Otóż w r. 1832 dokonał on przekładu z języka polskiego krótkiego katechi-
zmu opracowanego przez biskupa Andrzeja Benedykta Kłągiewicza (zawierającego ak-
centy wiernopoddańcze wobec cara); ponadto – odnotowana przez Bukowca oryginalna 
praca giedroycia Rozprawa o języku litewskim znana jest dziś jedynie w rosyjskiej wersji 
językowej, ogłoszonej dopiero w 1994 roku.

ze względu na porządek wywodu przyjęty w całej książce nieco zastanawia zasadność 
zawarcia w tym rozdziale biogramu Szymona dowkonta (s. 198–201), skoro najważniejsze 
dzieło litewskiego historyka Darbai senuju Lituviu yr Zemaycziu zostało omówione w miej-
scu najbardziej odpowiednim – we wcześniejszym rozdziale, Historia (część Ruch lituani-
styczny na tle życia umysłowego Wilna i Żmudzi. Zarys). do podstawowych informacji 
o działalności dowkonta wypadałoby też dodać fakty związane z jego karierą zawodową, 
od 1835 r. pełnił on bowiem obowiązki urzędnika w Senacie w Petersburgu, gdzie aktywnie 
uczestniczył w pracach zespołu odpowiadającego za opracowanie Metryki Litewskiej.

z kolei w biogramie filarety emeryka Staniewicza sprostować należy datę i miejsce 
urodzenia (gwoli usprawiedliwienia autora monografii – omyłka zawiniona została przez 
jurgisa Lebedysa, którego mylnym ustaleniom Bukowiec zaufał). zgodnie z życiorysem 
poety, umieszczonym w Lietuvių literatūros enciklopedija 5 Staniewicz urodził się 29 listo-
pada 1802 w miejscowości Birželiai (w dzisiejszym rejonie radwiliskim), a nie w r. 1803 
w powiecie poniewieskim. docenić trzeba bliższe zainteresowanie się Bukowca polskoję-

5 r. B o n č k u t ė, Emerikas Stanevičius. Hasło w: Lietuvių literatūros enciklopedija. red.  
V. K u b i l i u s, V. r a k a u s k a s, V. Va n a g a s. Vilnius 2001, s. 466 .
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zyczną spuścizną poetycką Litwina, a także przedstawienie przekonujących dowodów 
pomocnych w ustaleniu autorstwa przekładu na język litewski powiastki jana Chodźki Jan 
ze Świsłoczy. Autorstwo tego przekładu, które przypisuje się józefowi rupejce, zdaje się 
potwierdzać, obok przytoczonych przez badacza ówczesnych świadectw, także kolejne 
tłumaczenie (a dokładnie: przeróbka) dziełka Chodźki – tym razem autorstwa Mikołaja 
Akielewicza, gdzie w tytule wymieniony został rupejka jako pierwszy tłumacz utworu 6. 
Swoją drogą, konieczne wydaje się szczegółowe porównanie obu litewskich wersji prze-
kładu 7, co pozwoliłoby, być może, zidentyfikować autora Giesmė mużikėlio, parafrazy 
wiersza Franciszka Sokoła Szahina Chłopek. Przy okazji warto zwrócić uwagę na dalsze 
echa utworu jana Chodźki, mogące ujawnić ciekawe związki intertekstualne literatury 
polskiej i litewskiej – myślę tu o dwóch późniejszych powieściach dydaktycznych: Petra-
sa gomaliauskasa Aplankimas seniuka diel brolu žemajcziu ir lietuviu par kunega Goma-
lewski [...] apraszitas (1853) i juozapasa Silvestrasa dovydaitisa Šiaulėniškis senelis 
(części 1–3 pochodzą z lat 1860–1864, część 4 – Gyvenimas Stepo Raudnosio, z r. 1895).

Swoistą klamrę scalającą wszystkie poczynione w pracy rozważania stanowi część IV, 
Jak powstawała nowoczesna literatura litewska. Kilka obserwacji, poświęcona syntetycz-
nej prezentacji mechanizmów przejścia z kultury oralnej do kultury pisma i specyfice 
traktowania wybranych aspektów poetyki oświecenia jako romantycznych, co wpłynęło 
na wzmocnienie wśród Litwinów poczucia własnej odrębności narodowej w pierwszych 
dziesięcioleciach XIX wieku. Interesująca wydaje się autorska klasyfikacja zaobserwowa-
nych typów oralności: oralności pieśni ludowej (na przykładzie dorobku drozdowskiego, 
ze względu na swój charakter niejako „skazanego” na anonimowość) i oralność rozmowy 
(na podstawie wybranych wierszy Klementta, Paszkiewicza i Walenowicza, gdzie pozycja 
podmiotu pozwala utożsamiać go z autorem). W ramach takiego podziału nie rozstrzygnię-
ty pozostał jednak fenomen popularności ballady Biruta Walenowicza, która w XIX w. 
szybko uzyskała status pieśni ludowej. 

dwujęzyczny dorobek litewskich twórców aktywnych w latach 1795–1830 jawi się 
w świetle przeprowadzonych przez Pawła Bukowca ustaleń zawartych w całej monografii 
jako zalążek nowoczesnej literatury litewskiej. Ten efektowny wniosek badawczy, iż dwu-
języczność litewskich działaczy kulturalnych końca XVIII i początku XIX w. jest stopniem 
prowadzącym ku literaturze narodowej, wypowiadającej się już jedynie po litewsku, 
sprawdza się w przypadku większości znanych dziś twórców tego okresu, ale rodzi uza-
sadniony niepokój o ryzyko wpisane w tak uogólniający sąd (wszak poza obszarem refle- 
ksji pozostał ważny dla kanonu literatury litewskiej epicki poemat Metai áPory rokuñ 
Kristijonasa donelaitisa, wydany przez Ludwika rezę w r. 1818, ze względu na swój 
charakter nie mieszczący się w formule dwujęzyczności). 

Wnioski końcowe Bukowca o stopniowym zanikaniu zjawiska dwujęzyczności litew-
skiej literatury dostarczają dużo przekonująco udokumentowanych argumentów na popar-
cie tezy o osobnym charakterze lokalnej, „litewskiej” odmiany klasycyzmu, zmodyfiko-
wanego przez polską poezję sentymentalną (m.in. odnośnie do postawy podmiotu, prefe-
rencji form literackich: idylli i elegii). Przy tym powstałe w języku polskim utwory 
Litwinów sytuuje badacz po stronie oświecenia, litewskojęzyczne uznając za preroman-
tyczne (w tak sformułowanym uogólnieniu tkwi pewna pułapka, związana z przynależno-
ścią litewskojęzycznej twórczości Klementta, która, jak wcześniej sam autor pracy pisze: 
„niczym się nie różni od wierszy polskich”, s. 100). Niemniej – tak nowatorskie spojrzenie 

6 zob. Jonas Iszmisłoczius kromininkas, pirmu kartu isz lenkiszkos in lietuwiszką kałbą per-
statitas per Juozupą Rupejką, kanauniką Płocka, kleboną Szaduwos, źenkliniką s. Onos, o dabar isz 
naujo perwejzdetas ir spaustuwen paduotas per Jurą Warneli. Wilniuja 1860.

7 zob. też artykuł j. B a l t r u š a i t y t ė  Jono iš Svisločės (1823) žemaičių kalba ir vertėjo 
tapatybės problema („Archivum Lithuanicum” 1999, nr 1), poświęcony zagadnieniom autorstwa 
przekładu wynikającym z analizy językowej tekstu. 
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na całość dwujęzycznej literatury pióra Litwinów z początku w. XIX, stopniowo ewolu-
ującej w kierunku pisania wyłącznie w języku etnicznym, pozwala także z innej perspek-
tywy spojrzeć na „tereny niczyje”, czyli polskojęzyczną twórczość kolejnego pokolenia 
literackiego (wymieńmy tu takich autorów, jak Maironisa, Marija Pečkauskaitė ápseud.: 
Šatrijos raganañ, Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė, Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė 
czy – ostatni chyba konsekwentnie dwujęzyczny modernista – józef Albin Herbaczewski). 

W pracy Pawła Bukowca cenna jest także dołączona bibliografia, składająca się z kil-
ku działów. Bibliografia podmiotowa, zawierająca dorobek omawianych twórców (z wy-
szczególnieniem tekstów polskich i litewskich), stanowi imponujący plon archiwalnych 
kwerend badacza na Litwie i w Polsce. dział Konteksty współczesne mieści starannie 
wyselekcjonowane dzieła pisarzy polskich oraz litewskich, krytyków literackich, history-
ków, a także etnografów pierwszych dziesięcioleci w. XIX; z kolei Bibliografia przedmio-
towa gromadzi powstałe w ciągu dwóch stuleci po obu stronach granicy prace historyczne 
i historycznoliterackie 8. 

Książka Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza 
polonistyki do historii badań związków literackich obu narodów wnosi niewątpliwą świe-
żość, niekiedy wręcz nowatorstwo spojrzenia, a innowacyjność wniosków powinna, jak 
sądzę, sprowokować każdą ze stron do poważnej dyskusji nad innymi polami interferencji 
literacko-kulturowej w całym wieku XIX 9. zachęcają do tego zresztą wycieczki autora 
w głąb wieku, wyraźnie ukazujące wpływ litewskiego ruchu lituanistycznego z jego pierw-
szych dziesięcioleci na kształt odrodzenia narodowego, a pośrednio rzucające światło na 
wielojęzyczny i heterogeniczny charakter ówczesnej kultury litewskiej. 

I jeszcze jedno. Wydobycie z zapomnienia „rzeczy z pogranicza polonistyki”, czyli 
polskojęzycznej twórczości Litwinów, dobitnie uzmysławia potrzebę dalszej, podobnie 
pogłębionej penetracji terenu twórczego spotkania literatur, wyrastających ze wspólnego 
podłoża kulturowego. Czy przypomnienie tego marginalizowanego dotychczas dorobku  
i wpisanie go w polski kontekst historycznoliteracki przyczyni się do wprowadzenia na 
stałe tej problematyki w obszar zainteresowań współczesnych badań nad wiekiem XIX – 
pozostaje pytaniem otwartym. 

A b s t r a c t
INeSA SzULSKA 
(University of Warsaw)

FrOM THe HISTOry OF FOrgOTTeN LITerAry HerITAge 
OF THe COMMONWeALTH OF POLANd ANd LITHUANIA

The review discusses Paweł Bukowiec’s book on bilingual, i.e. written in Polish and in Lithu-
anian, writers’ literary creativity from Samogitia and from Vilnius at the beginning of 19th century. 
This comprehensive book is the first on the Polish side to present the achievements by Antoni Klementt 
(Antanas Klementas), dionizy Paszkiewicz (dionizas Poška), Antoni drozdowski (Antanas Strazdas), 
Sylwester Teofil Walenowicz (Silvestras Teofilis Valiūnas).

8 Staranniejsza korekta przydałaby się w przypadku indeksu nazwisk (występuje tu błędnie: 
Liudas rėza, choć w tekście poprawnie: Liudvikas, podobnie mylnie: jurkunas, zamiast: jurkūnas); 
ponadto brak właściwego imienia i nazwiska Adama Czarnockiego (podano jedynie jego pseudonim: 
zorian dołęga-Chodakowski), nie zawsze konsekwentnie zachowana została dwujęzyczna pisownia 
(m.in. w przypadku M. K. Čiurlionisa).

9 Omawiane studium z powodzeniem uzupełniają liczne prace o charakterze syntetycznym 
dotyczące polsko-litewskich kontaktów literackich, jak np. M. S t o l z m a n  Nigdy od ciebie miasto... 
Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832–1863) (Olsztyn 1987) i A. r o m a n o w-
s k i e g o  Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich 
w latach 1864–1904 (Kraków 2003).
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TOMASz SOBIerAj 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

PrÓBA reWIzjI 
O SIeNKIeWICzU „POzyTyWNyM”

T a d e u s z  B u j n i c k i, POzyTyWISTA SIeNKIeWICz. LINIe rOzWOjO- 
We PISArSTWA AUTOrA „rOdzINy POŁANIeCKICH”. (recenzenci: Krzysztof 
Stępnik, Tadeusz Żabski). Kraków (2007). Collegium Columbinum, ss. 242, XL. „Biblio-
teka Tradycji”. Nr LXI.

Studium Tadeusza Bujnickiego o „pozytywiście Sienkiewiczu” stanowi kolejną, szóstą 
już pozycję książkową w imponująco bogatym dorobku badacza na niwie sienkiewiczologii. 
Tym razem autorowi przyświecał zamysł rekonstrukcji głównego składnika światopoglądu 
i doktryny estetycznej Sienkiewicza, rekonstrukcji z pewnością nowatorskiej, bo wymie-
rzonej polemicznie w kanon szeroko rozpowszechnionych, stereotypowych egzegez twór-
czości artystycznej wielkiego pisarza. Poprzednie dwie sienkiewiczologiczne książki Buj-
nickiego 1 koncentrowały się wokół problemów powieści historycznych autora Ogniem 
i mieczem, jakkolwiek i tam znalazły się już studia, które niejako antycypowały rozwinięty 
teraz przez badacza interpretacyjny projekt swoistej „repozytywizacji” Sienkiewicza. Mam 
tu głównie na myśli syntetyczne szkice: Sienkiewiczowska koncepcja powieści historycznej 
oraz „Trylogia” w kontekście dziewiętnastowiecznej powieści historycznej, ukazujące ścisły 
związek modelu powieści historycznej Sienkiewicza z poetyką powieści realistycznej, 
skodyfikowaną i lansowaną przez pozytywistyczną krytykę literacką.

Powiedzieć trzeba, że najnowsza książka Bujnickiego potwierdza wszystkie doskona-
le znane – prawdziwie pozytywistyczne, by tak rzec – zalety warsztatu badawczego autora, 
przede wszystkim nadzwyczajny wprost respekt dla historycznoliterackiego faktu, obiekty-
wizm dyskursu (m.in. objawiający się w wielostronnym ujmowaniu przedmiotu i rzeczowym 
toku narracji) oraz umiejętność budowania uogólnień, które nie są żadnymi apriorycznymi 
spekulacjami, lecz, wprost przeciwnie, mocno się ugruntowują na materiale empirycznym. 
Tezą przewodnią książki – niewątpliwie odkrywczą i przekonująco udowodnioną poprzez 
szczegółowe analizy i interpretacje – jest stwierdzenie o istnieniu pozytywistycznego fun-
damentu w światopoglądzie ideowym oraz estetyce Henryka Sienkiewicza.

Pozytywista Sienkiewicz... Ta fraza wydaje się na pozór kontrowersyjna, szczególnie 
obecnie, kiedy to w badaniach nad literaturą polskiego pozytywizmu zdecydowanie domi-
nuje taki rodzaj egzegez, które przede wszystkim akcentują najrozmaitsze sposoby arty-
stycznych i światopoglądowych rewizji pozytywistycznego paradygmatu, ukazując jego 
„pęknięcia”, niekonsekwencje i ukryty potencjał „metafizyczny” (w rezultacie to, co 
uchodzi za konsekwentnie pozytywistyczne, w sensie zarówno światopoglądowo-filozo-
ficznym, jak estetycznym, zepchnięto na dalszy plan...). Poza tym na niwie polskiej sien-
kiewiczologii trudno byłoby odnaleźć prace wolne od różnych ideowo-światopoglądowych 
presupozycji, aktualizowanych potem – mniej lub bardziej jawnie – w praktyce badawczej 2. 

1 T. B u j n i c k i: Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”. Studia. Kraków 1996; Światopogląd 
i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. rzeszów 1999. 

2 Wyjątkiem wydaje się książka j. S z t a c h e l s k i e j  Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia 
i szkice (Białystok 2003). Autorka unika wprawdzie apriorycznych formuł ideowych, w które zwykło 
się ujmować dzieło Sienkiewicza, wszakże tezą scalającą przedstawioną przez nią interpretację do-
robku pisarza jest stwierdzenie o jego „polimorficznym” charakterze, wymykającym się jednoznacz-
nym klasyfikacjom, interferującym z różnymi kontekstami literackimi, filozoficznymi i antropolo-
giczno-kulturowymi. 
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Tak np. często uprzywilejowuje się narodowo-katolicki wymiar pisarstwa Sienkiewicza, 
czyniąc zeń – w tonacji wyraźnie apologetycznej – autorytatywnego twórcę polskiej świa-
domości kulturalnej w wariancie tradycjonalistycznym 3.

Na tym tle książka Bujnickiego wyróżnia się jak najkorzystniej. We wstępie odnajdu-
jemy autorską deklarację badawczą, w pełni świadomie uwydatniającą rewizjonistyczny 
(w stosunku do dominujących nurtów sienkiewiczologii) charakter całości: „W zaprezen-
towanych w tomie pracach kierunek interpretacji jest inny. Mniej jednoznaczny, natomiast 
bardziej synkretyczny, godzący ze sobą sprzeczności obecne w twórczości Sienkiewicza. 
zarazem akcentujący szczególne znaczenie pozytywistycznej »inicjacji«. Kluczowymi 
pojęciami tej interpretacji są przede wszystkim kategorie: pozytywizmu (rozumianego 
zarówno jako program społeczny, jak i – scientyczny [!] światopogląd), realizmu (pojmo-
wanego jako specyficzny typ Sienkiewiczowskiego mimetyzmu, niezwykle sensualistycz-
nego [...]), wreszcie »klasycyzmu« – jako akceptowanej przez pisarza doktryny estetycznej” 
(s. 8–9). rzecz jasna, owa analiza i interpretacja pozytywistycznych składników świato-
poglądu i estetyki Sienkiewicza sumiennie odnotowuje istnienie elementów innorodnych, 
ważnych przecież dla uformowania osobowości twórczej pisarza. Bujnicki bowiem, jak 
wspomniałem, nie narzuca apriorycznej tezy historycznoliterackim faktom, on je starannie 
ujmuje w nową konstrukcję interpretacyjną, przy czym – z podziwu godnym obiektywizmem 
– przytacza też opinie odmienne, sprzeczne z jego wizją Sienkiewicza pozytywisty... 

Książka została skomponowana w taki sposób, iż w jej części pierwszej (zatytułowa-
nej właśnie Pozytywista Sienkiewicz) mieszczą się m.in. dwa studia o charakterze synte-
tycznym, w drugiej zaś i trzeciej – artykuły rozpatrujące dany aspekt twórczości pisarza 
w powiązaniu z tezą przewodnią całości. Studium o „plemiennej sile” Sienkiewicza rekon-
struuje główne składniki krytyczno- i historycznoliterackiej recepcji twórczości autora Quo 
vadis, skupionej na odkrywaniu, by tak rzec, jej faculté maîtresse. znalazły się tutaj – rze-
czowo, acz (niekiedy) krytycznie omówione – sądy elizy Orzeszkowej, Stanisława Wit-
kiewicza, Stanisława Brzozowskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława reymonta, ju-
liusza Kleinera, Witolda gombrowicza, Teodora Parnickiego, Kazimierza Wyki, ewy 
Kosowskiej, jolanty Sztachelskiej... Bujnicki skonfrontował je z wypowiedziami samego 
Sienkiewicza, które zresztą stanowią w książce stały punkt odniesienia dla historycznoli-
terackich uogólnień i hipotez. Autor Trylogii urasta tutaj do rangi wybitnego wyraziciela 
i zarazem twórcy polskiej świadomości narodowej i patriotycznej, gdyż z jego powieści, 
jak przenikliwie to zauważył Witkiewicz, „buchnęła [...] elementarna siła narodowego 
życia z taką mocą sugestyjną, że ludzie wątpiący ocknęli się i kajali się za swoją niewiarę, 
za poniżenie dusz własnych, które było poniżeniem wielkiej przeszłości i tej przyszłości, 
w którą nikt żywy nie wątpi”. Idea powieści Sienkiewiczowskich – przekonywał krytyk 
– zawiera się w przesłaniu, że „naród stanowi tylko ta elementarna siła jego osobowości, 
ta niepokonana żywotność jego treści plemiennej, która ogarnia całość życia i nadaje 
wszelkim jego przejawom swoją szczególną cechę. Tę treść plemienną, ten absolutny 
pierwiastek narodowości wskrzesiła poezja Sienkiewicza i w tym tkwi ogrom jej znaczenia 
i przyczyna tej czci, którą naród go otoczył” 4. I jakkolwiek inaczej na twórczość pisarza 
zapatrywali się jego ideowi oponenci, przede wszystkim Stanisław Brzozowski, Wacław 
Nałkowski, ale i Bolesław Prus, surowo krytykujący uprawianą przezeń mitologię narodo-
wą, to jednak faktem jest, że Sienkiewicz odegrał kluczową rolę w wytworzeniu i utrwa-
laniu wielu stereotypów patriotycznych o nadzwyczaj długiej żywotności. Siła ich oddzia-
ływania tkwiła też, rzecz jasna, w formie artystycznej, w jaką przyoblekł je autor Trylogii...

3 Silny nurt w praktykach egzegetycznych twórczości Sienkiewicza stanowią badania jej ho-
ryzontu religijnego, których animatorem jest zwłaszcza L. L u d o r o w s k i  – zob. np. opracowaną 
przezeń, silnie konfesyjną książkę Motywy religijne twórczości Henryka Sienkiewicza (Kielce 1998).

4 S. W i t k i e w i c z, Juliusz Kossak. W: Pisma zebrane. red. j. z. jakubowski, M. Olszaniec-
ka. T. 2, cz. 1. rozprawa wstępna i komentarz M. O l s z a n i e c k a. Kraków 1974, s. 9.
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Nie ulega wszak wątpliwości, że najważniejszym ogniwem książki Tadeusza Bujnic-
kiego jest studium Pozytywista – neokonserwatysta 5. To – nie waham się użyć takiego 
określenia – bodaj najwybitniejsza, najbardziej odkrywcza i inspirująca praca sienkiewiczo-
logiczna początku XXI stulecia. W literaturze przedmiotu problem pozytywistycznych 
właściwości światopoglądu Sienkiewicza ujmowano dotąd raczej pobieżnie; często bezkry-
tycznie przytaczano opinię samego pisarza, iż w „pozytywistycznym słoneczniku” kręcił 
się, za młodu, dość przypadkowo, przelotnie i bez wewnętrznego przekonania. Koronnym 
dowodem tej tezy jest właśnie słynny, wielokrotnie przywoływany i komentowany list 
Sienkiewicza do Konstantego M. górskiego z 1895 roku, napisany, co godzi się podkreślić, 
w atmosferze głębokiego kryzysu pozytywizmu, w czasie idealistycznej „reakcji”, którą on 
sam deklaratywnie wspierał 6. Oczywiście, nie sposób lekceważyć tych przejawów autorskiej, 
„antypozytywistycznej” świadomości Sienkiewicza, jednakże błędem byłby brak ich wery-
fikacji w zestawieniu z wypowiedziami innymi, nierzadko przeciwstawnymi, oraz z ideolo-
gią immanentną dzieł literackich pisarza czy też z jego ogólnym nastawieniem epistemicz-
nym i metodologicznym, dość silnie, jak się wydaje, przenikniętym właśnie cechami pozy-
tywnymi, które znacząco determinowały jego myślenie o świecie i literaturze. 

do historycznoliterackich truizmów zalicza się dziś twierdzenie o ewidentnie tenden-
cyjnym i pozytywistycznym charakterze wczesnej prozy Sienkiewicza (opowiadań z cyklu 
Humoreski z teki Worszyłły, opublikowanego w 1872 roku). Bujnicki zwraca nadto skru-
pulatną uwagę na bardzo silne akcenty radykalizmu ideowo-światopoglądowego, objawio-
ne w tekstach pisarza pochodzących z lat siedemdziesiątych XIX wieku. z pewnością 
można je potraktować jako przekonujący dowód związków świadomości Sienkiewicza 
z atmosferą intelektualną tamtej doby, kształtowaną przez hasła pozytywistyczne. Badacz 
uwydatnia znaczenie Listów z podróży do Ameryki oraz Listów z Paryża jako niekwestio-
nowanych świadectw światopoglądowego aliansu pisarza z pozytywizmem i ideowym 
radykalizmem. Bujnicki zauważa, że np. w tych drugich Sienkiewicz „wyraźnie się [...] 
deklaruje jako zwolennik ówczesnej francuskiej rzeczypospolitej. Ironicznie pisze o fran-
cuskich zwolennikach Ancien régime’u, a z uznaniem o przygotowaniach do rocznicy 
Wolterowskiej. Wreszcie przedstawia się jako zwolennik radykalnego postępu, w którym 
istotną rolę odegrają warstwy »niższe«” (s. 33).

I choć na początku lat osiemdziesiątych nastąpił słynny zwrot Sienkiewicza w kierun-
ku konserwatywnym (udokumentowany instytucjonalnie objęciem stanowiska redaktora 
„Słowa”), to przecież refleksy młodzieńczej edukacji pozytywistycznej przejawiały się 
potem – choć nieco stłumione – w różnych konfiguracjach zarówno w jego programie 
estetycznym, jak i w poglądach społecznych. Bujnicki podkreśla: „Sienkiewicz, skłaniając 
się nawet ku konserwatyzmowi, w swojej publicystyce zachowuje wyraźne miejsce dla 
interpretacji według kryteriów, które wyniósł z »terminowania« u pozytywistów. W ocenach 
rzeczywistości społecznej nadal są ważne teorie cywilizacyjnego postępu, »pracy orga-
nicznej« i »pracy u podstaw«. Na gruncie estetycznym jest to mocne wsparcie wizji arty-
stycznej o wyznaczniki »metody realnej«, racjonalizowanie obrazu świata nawet tam, gdzie 

5 Wcześniej zostało ono opublikowane pt. Sienkiewiczowski pozytywizm. Presja idei i arty-
styczny obraz świata w zbiorze Henryk Sienkiewicz. W stulecie Nagrody Nobla (red. T. Lewandow-
ski, W. Maciejewski. Poznań 2006).

6 H. S i e n k i e w i c z  (Listy. T. 1, cz. 2: Mścisław Godlewski – Władysław Jabłonowski. 
Wstęp, biogramy adresatów j. K r z y ż a n o w s k i. Oprac. M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 1977, 
s. 293) pisał w tym liście z odczuciem dużego dystansu do atmosfery ideowej wczesnego pozytywi-
zmu: „Pan należąc do młodszego pokolenia może nie zdaje sobie sprawy, co się działo w Warszawie 
za dobrych pozytywnych czasów, gdy Boga pisało się przez małe b, gdy racjonalizm był synonimem 
rozumu i gdy nawet ludzie religijni, mniej śmiałej natury, trzymali się ideału i religii jakoś wstydli-
wie... ja z tym nastrojem nie polemizowałem wprost – kręciłem się nawet w tym pozytywistycznym 
słoneczniku sam, ale był mi on sans le savoir wstrętny, zwłaszcza zaś przeciwny moim artystycznym 
poczuciom”.
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pisarz podejmował wątki religijne i przedstawiał zjawiska nadprzyrodzone i niewytłuma-
czalne” (s. 33). 

za szczególnie istotne – acz z pozoru nieefektowne i lapidarne – uważam parokrotnie 
pojawiające się na kartach książki twierdzenie o (zasadniczo) realistycznym charakterze 
twórczości artystycznej Sienkiewicza (nb. Bujnicki sumiennie odnotowuje wylansowanie 
tej tezy interpretacyjnej przez Ignacego Matuszewskiego 7). Wnikliwie analizy tak metody 
twórczej, jak i poetyki immanentnej dzieł pisarza w pełni ten sąd potwierdzają 8. zresztą 
akurat związki poglądów estetycznych pisarza z dominującym w czasach pozytywizmu 
modelem literatury mimetycznej dostrzegano i całkiem wyczerpująco omawiano 9. zwró-
ciłbym tylko uwagę na fakt, że do metodologii (i epistemologii) pozytywizmu Sienkiewicz 
niejednokrotnie też się odwoływał w swojej praktyce krytycznoliterackiej, która odznacza-
ła się właściwościami typowymi dla pozytywistycznego dyskursu krytycznoliterackiego. 
dodatnio więc waloryzował kategorię „realizmu” (w latach osiemdziesiątych przeciwstawiał 
go „jednostronnemu” naturalizmowi), domagając się od wartościowego utworu literackiego 
„prawdy życiowej”, która – jak czytamy w jego młodzieńczej recenzji z 1873 roku – „opar-
ta [jest] na spostrzeżeniach branych z rzeczywistości” 10. Sienkiewicz, dodajmy, stale wy-
magał od pisarzy, by, pilnie bacząc na kształt życia empirycznego, potrafili jednak – wzorem 
dyrektyw metodologicznych Hippolyte’a Taine’a – nadać światu przedstawionemu dzieła 
cech spójnej całości i zorganizowali je w zwarty porządek, ukazujący np. jakąś prawidło-
wość natury 11. Podkreślając rangę czynnika racjonalnego w procesie twórczym (podno-
szone właśnie przez Taine’a), Sienkiewicz z wielkim uznaniem odnosił się też do empi-
rycznej, wręcz sensualistycznej epistemologii, znakomicie odwzorowanej w dziełach 
skądinąd krytykowanego przezeń Émile’a zoli, któremu przyznawał miano „realisty 
w całym znaczeniu tego wyrazu” (s. 98). Pomimo zbędnego natłoku szczegółów zaobser-
wowanych – powieści zoli mają niewątpliwie tę zaletę, iż, jak zanotował Sienkiewicz, 
„wszystko, co nam [on] opisze, mamy, widzimy, pamiętamy” 12. Tadeusz Bujnicki, prze-

  7 I. M a t u s z e w s k i  (Swoi i obcy. W: O twórczości i twórcach. Studia i szkice literackie. 
Wybór, oprac. S. S a n d l e r. Warszawa 1965, s. 118), recenzując Rodzinę Połanieckich, orzekł 
o Sienkiewiczu: „jest to realista najczystszej wody, i to w najszlachetniejszym stylu. [...] każda 
[bowiem], choćby nawet najbanalniejsza, postać wychodzi spod pióra autora Potopu jako istota z krwi 
i ciała, pełna, żywa, realna, podobna do nas i naszych znajomych. Ludzie ci, zbudowani w sposób 
mistrzowski z pierwiastków znanych nam doskonale, są niejako uosobieniem prawdy i życia [...]”.   

  8 Nawiasem mówiąc, już w jednym ze swoich wcześniejszych studiów, „Trylogia” w kontek-
ście dziewiętnastowiecznej powieści historycznej (włączonym do książki Sienkiewicza „Powieści 
z lat dawnych”), T. B u j n i c k i  dowiódł, iż Sienkiewicz stworzył w Trylogii model „pozytywi-
stycznej powieści historycznej”, wykorzystując kategorie poetologiczne i metodę pisarską, charak-
terystyczne dla poetyki dojrzałego realizmu. 

  9 Uczynił to T. Ż a b s k i  w książce Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza 
(Wrocław 1979).

10 H. S i e n k i e w i c z, Przegląd literacki. „Czarna nić”. Powieść Felicjana Gryfa – „Sabina” 
Michała Bałuckiego. W: Dzieła. red. j. Krzyżanowski. T. 45. Warszawa 1951, s. 223.

11 Sądzę, że „matrycę” Taine’owskiej metodologii twórczości wykorzystał H. S i e n k i e w i c z 
(Szkice literackie. II. Pisma Bolesława Prusa: „Przygoda Stasia”. „Powracająca fala”. „Michałko”. 
„Sieroca dola”. W: jw., s. 296) w swojej recenzji dzieł Prusa, gdy stwierdzał: „[Prus] nie baczy na 
to, że powieściopisarz powinien właśnie takie wybierać fakta, tak je grupować i ustawiać, by two-
rzyły całość – i że takie o r g a n i z o w a n i e  jest poniekąd zadaniem powieści. Życie dla autora 
powieściowego jest tym, czym glina dla rzeźbiarza, która dostarcza mu realnego materiału, ale sama 
przez się jest bezkształtną. dopiero pod ręką artysty, zapatrującego się na kształty życiowe, nabiera 
ona form plastycznych. Ale czerpiąc ogólne wzory w naturze, artysta winien umieć zrobić wybór, 
winien tchnąć w nią własnego ducha, zaprowadzić ład artystyczny i wyrazić przez nią swój ideał. 
jest to twórczość wyższa nad naśladowanie natury, w której z konieczności mieści się już pojęcie 
organicznego planu”. 

12 H. S i e n k i e w i c z, O naturalizmie w powieści. II. W: jw., s. 98–99. 
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chodząc na poziom poetyki immanentnej Sienkiewicza, wielokrotnie podkreśla iluzję re-
alności, uzyskiwaną dzięki „czynnikom wyobrażeniowym” i obrazowo-plastycznym, 
trwale istniejącym w strukturze dzieł pisarza, wywołującym u czytelnika właśnie „odbiór 
wyraziście sensualistyczny” (s. 29). 

Szkice interpretacyjne poświęcone poszczególnym powieściom, a więc Bez dogmatu, 
Rodzinie Połanieckich, Quo vadis i Wirom, nie stanowią wyłącznie tekstów autonomicznych, 
niezależnych od siebie, przeciwnie – nicią łączącą je jest poszukiwanie mniej lub bardziej 
ukrytych śladów pozytywistycznych. O związkach powieści Bez dogmatu z filozofią po-
zytywną oraz z naturalistyczną koncepcją literatury jako „dokumentu ludzkiego” pisano 
już wielokrotnie. Bujnicki problematykę tę, oczywiście, omówił, koncentrując się wszak-
że raczej na analizie i interpretacji „konwencji gatunkowych” utworu, wśród których 
pierwszoplanowe miejsce przypadło dziennikowi-pamiętnikowi i listom (strukturę i funk-
cję powieściową tych ostatnich autor ukazał wielopłaszczyznowo i nowatorsko). Ale 
swoją uwagę skupił też na horyzontach poznawczych Bez dogmatu; tutaj uwzględnił 
kwestię dekadentyzmu Sienkiewicza (rozpatrywanego zresztą kompleksowo, tzn. na przy-
kładzie także innych powieści oraz inklinacji światopoglądowych samego pisarza), temat 
„newrozy pieniężnej”, jak i intertekstualny dialog z różnymi sztukami, „zakodowany” 
w strukturze Bez dogmatu, istniejący również w Quo vadis. za najważniejszą postać tej 
drugiej powieści uznał badacz Petroniusza, przeciwstawiając się uproszczonym egzegezom 
odnajdującym w niej jednoznaczną apologię rodzącego się chrześcijaństwa (oczywiście, 
Bujnicki tezy takiej całkowicie nie zarzuca). Tymczasem sens globalny Quo vadis nie 
wydaje się wcale tak przejrzysty, są w nim pewne rysy i antynomie, objawione przede 
wszystkim w wyjątkowej pozycji Petroniusza, bohatera (jak ongiś przypuszczał już Klei- 
ner 13) najbliższego światopoglądowo Sienkiewiczowi, reprezentującego takie stanowisko 
filozoficzne i estetyczne, ku któremu on sam niekiedy się skłaniał. Artystyczny obraz 
świata w Quo vadis może nawet częściowo się rozmijać z apologetycznymi intencjami 
pisarza. jak bowiem zauważa Bujnicki: „kreacja Petroniusza ma sens zasadniczy dla roz-
strzygania o charakterze utworu. [...] Niezależnie od założeń autora, modyfikuje ona 
przesłanie powieści i zaciera jego jednoznaczność. Nie daje zatem oczywistego rozstrzy-
gnięcia w konflikcie dwóch światów. Klęska Nerona nie oznacza [...] klęski reprezentowa-
nych przez Petroniusza wartości estetycznych i filozoficznych. Przeciwnie, nadaje im sens 
»długiego trwania«” (s. 216).

Interpretacje powieści współczesnych Sienkiewicza, Rodziny Połanieckich i Wirów, 
przeprowadził Bujnicki na szerokim tle zarówno przemian światopoglądowych i ideowych 
autora, jak i kontekstu „zewnętrznego” epoki. Badacz zaakcentował występowanie pier-
wiastków pozytywistycznych w Rodzinie Połanieckich, przytłumionych wszakże konser-
watywną tendencją ideową. Studium o tej powieści zamyka interesująca teza o swoiście 
arealistycznym charakterze stereotypu idealnej rodziny (Połanieckich), który załamuje się 
w zderzeniu z prawdą rzeczywistości. z pewnością trafna wydaje się supozycja o bieder-
meierowskich cechach utworu. jej – jak sądzę – pozytywną weryfikację zapewniłaby bardziej 
szczegółowa i pogłębiona analiza oraz interpretacja struktury semantycznej całości.

rzeczowo i przekonująco wypadła w książce próba odczytania Wirów, powieści ostat-
nio niekiedy przecenianej. Bujnicki, podobnie jak czynił to wcześniej w stosunku do Rodzi-
ny Połanieckich (a nawet do Quo vadis! 14), nie waha się otwarcie wskazać mielizn arty-

13 zob. j. K l e i n e r, Artyzm Sienkiewicza. W: Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, 
polemiki. Wybór, oprac. T. j o d e ł k a. Warszawa 1962, s. 357. jednakże Kleiner podkreślił klasy-
cystyczny rys światopoglądu pisarza, uobecniony właśnie w postaci Petroniusza.

14 Syntetyczna ocena Quo vadis, wystawiona przez Bujnickiego, brzmi w kontekście egzegez 
apologetycznych szczególnie „ożywczo”: „Mimo długotrwałego i olbrzymiego powodzenia trudno 
uznać powieść Sienkiewicza za dzieło wybitne. Także wśród utworów pisarza nie uchodzi ono za 
dzieło najważniejsze. Poziomem artystycznym nie dorasta Trylogii, koncepcją i głębokością spo-
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stycznych utworu; odnajduje je przede wszystkim w jego „silnej konwencjonalizacji” na 
płaszczyźnie fabularnej, w wielu uproszczeniach natury publicystycznej i w „tendencyjnym 
banale” (s. 146). zarazem jednak dostrzega podjętą przez Sienkiewicza próbę (w miarę 
obiektywnego) odwzorowania różnych postaw ideowych polskiej inteligencji w burzliwym 
czasie rewolucji 1905 roku. Koryfeuszem ideologicznym powieści jest pozytywista (!) 
doktor Szremski, „wykreowany na obraz i podobieństwo stereotypowych postaci pozyty-
wistów wczesnej prozy tendencyjnej” (s. 141). Postulaty reformistyczno-organicznikowskie 
łączy Szremski z koniecznością obrony polskiej tkanki narodowej przed napływem „wirów” 
ze Wschodu. Ów interesujący alians pozytywizmu z ideą narodową („aryjskim duchem” 
Polski, gloryfikowanym już wcześniej przez profesora Waskowskiego w Rodzinie Połaniec-
kich) to rdzeń poglądów „późnego” Sienkiewicza na sprawy polskie. W okresie rewolucji 
1905 roku wcale nieodległe stanowisko ideowo-polityczne prezentował też Bolesław Prus...

Książkę zamyka znakomite studium Sienkiewicz oglądany – Sienkiewicz czytany, 
w którym autor znowuż zaprezentował, pozytywistyczne z ducha, przeniknięte krytycyzmem 
i nastawione na rewizję wielu stereotypów odczytanie „stylów odbioru” Sienkiewicza, 
w tym dominującej ostatnio recepcji obrazowej (filmowej), nakierowanej na odnajdywanie 
w dziele pisarza funkcji ludycznej. Bujnicki zauważa, iż niejaką „odpowiedzialność” za 
ten rodzaj recepcji ponoszą sam artysta i jego dzieło, nacechowane (także) właściwościami 
typowymi dla literatury (kultury) popularnej, a więc choćby wartką i dynamiczną, pełną 
nagłych zwrotów akcją, wieloma elementami przygodowymi, rozbudowanymi wątkami 
erotycznymi oraz – co szczególnie istotne dla wpływu Sienkiewicza na polską świadomość 
zbiorową – funkcją kompensacyjną, ugruntowującą pewne narodowe i patriotyczne ste-
reotypy. Szczególnie przy tym znamienne, że krakowski uczony wielokrotnie – i bynajmniej 
nie w duchu polemicznym! – przywołuje słynną opinię Witolda gombrowicza, który 
w Sienkiewiczu widział zarówno twórcę łatwych „efektów zewnętrznych”, jak kodyfika-
tora (i poniekąd demaskatora) narodowej mitologii i polskich kompleksów. 

Sienkiewicz oglądany, wytwór współczesnej kultury masowej, to artysta uproszczony, 
sprymitywizowany, podatny na liczne manipulacje natury ideowo-światopoglądowej, 
słowem – jednowymiarowy. Bujnicki, jak najsłuszniej, dopomina się o reaktywację Sien-
kiewicza czytanego, tyle że czytanego odmiennie, niż to zwykło się praktykować w nie-
których nurtach polskiej sienkiewiczologii. Konkluduje: „Pod powierzchnią lektury na-
skórkowej, może nawet wbrew niej, kryją się w utworach pisarza elementy nieoczekiwane 
i niestereotypowe. Pod wieloma względami możliwe do przewartościowania i reinterpre-
tacji” (s. 240). Próbę takiej odnowionej lektury dzieła Sienkiewicza podjął w swojej książ-
ce Tadeusz Bujnicki. doniosłość wielu postawionych w niej hipotez powinna by ożywić 
współczesną sienkiewiczologię.

A b s t r a c t
TOMASz SOBIerAj 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

AN ATTeMPT AT reVISION. ON “POSITIVe” SIeNKIeWICz

The review discusses Tadeusz Bujnicki’s book Sienkiewicz the Positivist. Lines of development 
of the author of “Polaniecki Family [Rodzina Połanieckich]” on the analysis and interpretation of 
Henryk Sienkiewicz’s worldview and his main aesthetic assumptions. In the innovative characteristics 
of Sienkiewicz’s positivism Bujnicki allows for Sienkiewicz’s poetics and features of his writing 
technique as well as reconstructs the meanders of the writer’s ideological attitude.

strzeżeń – Bez dogmatu. Powieść »z czasów Nerona« nie zawsze mogła udźwignąć ciężar przedsta-
wianego konfliktu, a ramy konwencjonalnego romansu niewątpliwie trywializowały jego charakter. 
Komponując wielkie efektowne sceny-»obrazy«, Sienkiewicz nierzadko popadał w przesadny patos 
lub sentymentalizm oraz stosunkowo łatwo poddawał się stereotypom” (s. 184–185).
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rySzArd KOzIOŁeK 
(Uniwersytet Śląski, Katowice)

MOderNIzOWANIe SIeNKIeWICzA

M a c i e j  g l o g e r, SIeNKIeWICz NOWOCzeSNy. (recenzenci: Tadeusz Buj-
nicki, Stanisław Fita). Bydgoszcz 2010. (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego), ss. 250.

Maciej gloger nie mógł nie napisać książki o Sienkiewiczu. Projektując własną opo-
wieść o zaraniu polskiej literatury nowoczesnej, wywiedzioną z dokonań zygmunta 
Szweykowskiego i Henryka Markiewicza, stanął przed koniecznością ponownej lektury 
dwóch najważniejszych literackich odpowiedzi na pierwsze polskie doświadczenie nowo-
czesności, czyli twórczości Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza. Od początku swojej 
drogi naukowej konsekwentnie zmierzał do włączenia badań nad pozytywizmem do ogól-
nej refleksji nad nowoczesnością rozumianą jako szeroki kompleks zjawisk zachodzących 
w kulturze europejskiej między XVIII a XX wiekiem. dwa artykuły – Jak czytać pozyty- 
wizm. Rekonesans (2000) oraz Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem (2007), 
stanowią swego rodzaju dwuczęściowy manifest metodologiczny i historycznoliteracki, 
którego realizacją są dwie książki glogera. Tę obecnie recenzowaną poprzedziła praca 
poświęcona Prusowi (Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu. Byd-
goszcz 2007). Praca wybitna, lokująca jego twórczość w rozległych kontekstach ideowych 
i filozoficznych, w dużej mierze zapoznanych przez badaczy autora Lalki. W tym miejscu 
uwaga antycypująca: szkoda, że zmodyfikowany artykuł Pozytywizm: między nowoczesno-
ścią a modernizmem nie trafił do książki o Sienkiewiczu jako rozdział wstępny.

Pamiętając o świeżych jeszcze sporach o termin „postmodernizm”, mamy oto nową 
kategorię-monstrum, która straszy zakresem czasowym i problemowym niepomiernie 
większym niż jej „post-ny” następca i doczekała się już sporej biblioteki opracowań na temat 
swego znaczenia. W związku z tym nie jest oczywiste – jak chciałby gloger za Stefanem 
Morawskim – iż: „Panuje zgoda, że dynamikę nowoczesności wyznaczają trzy fazy” (no-
wożytność, rewolucje: francuska i przemysłowa, oraz 30-lecie 1890–1917) (s. 10–11). Nie 
udaję mądrego i nie mam dobrej sugestii, jak wybrnąć z tego impasu nadmiaru, skoro ko-
dyfikatorzy owego pojęcia, np. Włodzimierz Bolecki czy ryszard Nycz, eksponują niespre-
cyzowaną zawartość i płynne granice nowoczesności 1. Idący tropem wspomnianych uczo-
nych grzegorz grochowski przyznaje pojęciu nowoczesności pełnoprawne miejsce w dys-
kursie najnowszej humanistyki, ale zakreśla jego granice w wymownie niekorzystny dla nas 
(badaczy nowoczesności pozytywnej) sposób: „Na razie wygląda jednak na to, że pojęcie 
modernizmu coraz bardziej utrwala się jako nazwa całej epoki, której fazą wstępną byłby 
okres Młodej Polski [...], a której schyłek umieszcza się – tu zdania są bardziej podzielone 
– w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych XX wieku” 2. 

Setki artykułów, prac zbiorowych i monografii traktujących o nowoczesności, na 
czele z serią „Horyzonty Nowoczesności” czy „Modernizm Polski”, przynoszą badaczowi 
pozytywizmu ciągły niedosyt – zakres zawartych w nich analiz bowiem, jeśli nawet doty-
czy literatury polskiej, urywa się wraz z przełomem XIX i XX wieku. Natomiast dla histo-
ryków nowoczesności druga połowa XIX stulecia odgrywa kluczową rolę w gruntowaniu 

1 W. B o l e c k i, Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans). „Teksty drugie” 
2002, nr 4. – r. N y c z, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). jw. Instruktywne uwagi 
znajdują się także np. w pracach e. M o ż e j k i  (Modernizm literacki: niejasność terminu i dycho-
tomia kierunku. jw. 1994, nr 56) oraz K. U n i ł o w s k i e g o  (Granice nowoczesności. W: Granice 
nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Katowice 2006).

2 g. g r o c h o w s k i, Paradoksy nowoczesności. „Teksty drugie” 2002, nr 4, s. 6.

III.indd   231 2012-09-03   13:19:42



232 reCeNzje

się m.in. interesującej nas nowoczesności literackiej. Nawet jeśli nie rozciągamy trwania 
tej idei od „upadku Bastylii do upadku Muru Berlińskiego” 3, to i tak XIX wiek, a zwłasz-
cza druga jego część, musi być integralnym składnikiem owej narracji. 

W tym bogactwie czy – jeśli kto woli – bałaganie terminologicznym i periodyzacyjnym 
łatwo się zagubić i niewykluczone, iż warto byłoby spróbować uporządkować go trochę, 
choćby oddzielając literaturoznawcze teorie nowoczesności od socjologicznych i filozo-
ficznych, ponieważ rozumienie tego pojęcia przez przedstawicieli wymienionych dyscyplin 
jest różne. Wracam tu do wyrażanego już żalu, że studium Pozytywizm: między nowoczes- 
nością a modernizmem nie weszło do książki, gdyż wprowadza ono nieco ładu do zasy-
gnalizowanej problematyki. 

Obok trudności periodyzacyjnych pojawiają się te związane ze specyfiką historyczną 
polskiej nowoczesności. rozumiem, iż autorowi bliżej do Hansa roberta jaussa niż do 
Nycza bądź Markowskiego. Kłopot w tym, że ani pierwszy, ani drudzy nie analizują polskiej 
nowoczesności sprzed 1890 roku. Podobnie jak Agata Bielik-robson – której prace gloger 
słusznie ceni i wykorzystuje – zajmuje się nowoczesnością anglosaską, a jej charaktery-
styki nie zawsze odpowiadają trudom modernizacji polskiej kultury XIX-wiecznej. jak 
ogromnie istotny jest ten okres, pokazują zwłaszcza pisma Stanisława Brzozowskiego: jego 
projekt nowoczesnej kultury polskiej jest wywiedziony nie z Młodej Polski, ale właśnie 
z lektury krytycznej dyskursów XIX-wiecznych, co widać szczególnie w Głosach wśród 
nocy. Nie znaczy to jednak – jak chce gloger – że: „Projekt Sienkiewicza był nie mniej 
sprecyzowany niż projekt Brzozowskiego [...]” (s. 15).

jeśli bowiem nawet zgodzimy się z jaussem, iż moment nowoczesnego przesilenia 
przypada na drugą połowę XVIII wieku, to przecież polska nowoczesność kształtuje się 
dużo później, m.in. w reakcji na działalność okupacyjną, ale i modernizacyjną zaborców. 
Ten dramatyczny splot nadaje rodzimej nowoczesności zasadniczo odmienny, lecz przez 
to intrygujący charakter. Polska znajduje się w paradoksalnej sytuacji. z jednej strony, 
zostaje w niej dokonana typowa modernizacja za pomocą instrumentów nowoczesnego 
państwa, takich jak aparat urzędniczy, scentralizowana władza, kapitalistyczna gospodar-
ka. z drugiej zaś – jest peryferyjna: niesuwerenna, gospodarczo i edukacyjnie zapóźniona, 
a z jej nadwyżek czerpią zaborcy.

zaprezentowana dygresja ma na celu podkreślenie oryginalności rozprawy glogera, 
który obok rozważania uniwersalnej problematyki nowoczesności musiał pytać o jej wpływ 
na specyficzną rzeczywistość polskiej kultury nowoczesnej i na tworzącego w jej obrębie 
pisarza. 

Książka Sienkiewicz nowoczesny nie jest pracą tak spektakularną, jak ta poświęcona 
Prusowi, w której jego światopogląd był wielostronnie uzgadniany bądź konfrontowany 
z dyskursami epoki. Ale analiza światopoglądu Sienkiewicza to zadanie bodaj trudniejsze 
– zarówno z racji odmiennej osobowości twórczej autora Krzyżaków, jak i pozycji jego 
dorobku literackiego w kulturze polskiej. 

Lokując Sienkiewicza w obrębie polskiej nowoczesności „niewczesnej”, co widać 
w niezrealizowanych projektach oświecenia oraz pozytywizmu, gloger bada odpowiedź, 
jakiej udziela pisarz i jego dzieło na modernizujący się – tak niejednorodnie – na jego oczach 
świat. Autor recenzowanej książki postawił sobie za cel nie tylko omówienie dzieł czy, 
szerzej: dyskursu Sienkiewicza jako części estetyki nowoczesnej, ale też zrekonstruowanie 
jego światopoglądu, wywiedzionego z wielu jego tekstów interpretujących zjawiska wcho-
dzące w zakres terminu „nowoczesność”. Tak zarysowany obiekt studiów zmusił glogera 
do wyjścia poza estetykę, w stronę dyskursów przełomu XIX i XX wieku, dotyczących m.in. 
polityki, ekonomii, techniki, mody, mediów, nowych środków komunikacji, gwałtownej 

3 A. d. S m i t h, Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations 
and Nationalism. London – New york 1998, s. 1.
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urbanizacji i nowoczesnej administracji. Nie wszystkie jednak rejony nowoczesności od-
wiedzane przez Sienkiewicza w życiu i w dyskursie udało się autorowi recenzowanej pracy 
omówić.

jak deklaruje on sam, jest to książka poświęcona światopoglądowi Sienkiewicza:  
„W rozprawie chodzi bardziej o kwestie światopoglądowe niż literackie i estetyczne” 
(s. 10). Choć sam wyrażałem przekonanie (w publikacji Ciała Sienkiewicza áKatowice 
2009ñ), że próba opisania spójnego światopoglądu twórcy Krzyżaków przypomina kieł-
znanie Proteusza, to przedsięwzięcie glogera traktuję z uznaniem i podziwem. W przeci-
wieństwie do bardziej zdyscyplinowanego intelektualnie Prusa, Sienkiewiczowskiego 
modelu świata i człowieka nie sposób bowiem sprowadzić do jakiegoś systemu filozo-
ficznego, ale należy uwzględnić rolę, jaką w rekonstruowanym zespole przekonań odgry-
wały intelekt, uczucia, wola, wreszcie – wpływ innych ludzi. Źródeł światopoglądu au-
tora Quo vadis gloger szuka zatem nie jedynie w bliskiej pisarzowi refleksji filozoficznej. 
Słusznie uważa, że treści omawianego typu często nie tyle bywają wyrażone w sposób 
systematyczny, dyskursywny, ile tkwią w tekstach literackich, w epistolografii i w publi-
cystyce Sienkiewicza. Idzie zatem tropem Wilhelma diltheya – inicjatora badań nad 
światopoglądem, głoszącego, że jego efektem są interpretacje rzeczywistości 4. 

I to wydaje mi się kluczowym problemem metodologicznym rozprawy o przekonaniach 
pisarza. gloger opiera się na różnogatunkowych tekstach Sienkiewicza, lecz większość 
z nich stanowi fikcja, a zatem język zorganizowany tak, aby tworzyć iluzje, zmyślenia, 
przedstawienia tego, co nie istnieje – słowem, mowa, która nie mówi wprost i nawet wię-
cej: która celebruje, afirmuje, praktykuje grę z językiem i w język. Toteż z wielką ostroż-
nością należy powoływać ją na świadka rzeczywistych przekonań autora Bez dogmatu. 
Owej ostrożności brakuje badaczowi w tych miejscach, gdzie z niewzruszoną pewnością 
prezentuje on wypowiedzi Sienkiewicza jako dowody tezy, że możliwe jest jakieś falsyfi-
kowalne przejście od dyskursu interpretującego do „żywego realnie istniejącego podmio-
tu twórczego” (s. 109).

Myśl diltheya patronuje autorowi recenzowanej książki także tam, gdzie dzieli on 
z filozofem i pisarzem niechęć do światopoglądu naturalistycznego i, co za tym idzie, 
aprobuje idealizm obiektywny, któremu nie przeczy świadomość historycznej zmienności. 
Ta, zdaniem glogera (i Sienkiewicza), nie rodzi w oczywisty sposób relatywizmu, ale 
pozwala wyłonić się wiedzy prawdziwej i trwałym wartościom. Ów wątek omawianej 
refleksji wydaje mi się szczególnie istotny, gdyż pokazuje, jak poważny (a nie przygodny, 
środowiskowy, ambicjonalny) był spór Sienkiewicza z pozytywizmem. Chodziło bowiem 
o opozycję: wiedza pewna (pozytywna) – myślenie historyczne (eskapistyczne bądź rela-
tywizujące prawdę). W tym względzie Sienkiewicz jest bliski diltheyowi, głoszącemu, że 
wybór między tymi sposobami rozumienia rzeczywistości nie jest konieczny, że można 
pogodzić dziejowość wiedzy czy wartości z odkrywaniem stałych, uniwersalnych skład-
ników zmiennych światopoglądów lub systemów filozoficznych. 

rozprawa glogera składa się z pięciu części, choć może należałoby powiedzieć: 
z pięciu elementów konstelacji, w której centrum znajduje się podmiot dyskursywny o na-
zwie „Sienkiewicz nowoczesny”. Owe elementy to nowoczesny konserwatyzm, tożsamość 
podmiotu nowoczesnego, narodowość nowoczesna, problem religii i cywilizacji. 

Świetne, obszerne otwarcie rozprawy stanowi rozdział o konserwatyzmie Sienkiewi-
cza. Trzeźwo, prezentując wiedzę o rozlicznych i niejednoznacznych wypowiedziach pi-
sarza, badacz przybliża anatomię i genealogię jego konserwatywnych idei, wyróżniając 
starannie ich składniki intelektualne i emocjonalne (s. 17). 

W rekonstrukcji glogera najbardziej delikatną kwestią światopoglądu Sienkiewicza 

4 W. d i l t h e y, Miejsce filozofii w strukturze życia duchowego. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a. 
W: z. K u d e r o w i c z, Dilthey. Warszawa 1987, s. 243.
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jest jego nacjonalizm. Uczony porządkuje to pojęcie, analizuje jego XIX-wieczne konteks- 
ty, przypomina ważną dla tej kwestii polemikę z erazmem Piltzem oraz niezwykle istotny 
artykuł Sienkiewicza Zjednoczenie narodowe, a przede wszystkim dokonuje oddzielenia 
nacjonalizmu politycznego od etnicznego. Sienkiewicz jest, oczywiście, przedstawicielem 
tego pierwszego, którego ideę wywodził z wielonarodowej monarchii jagiellonów. do 
problemu nacjonalizmu wrócę jeszcze, omawiając rozdział Narodziny narodowości.

Podkreślam wartość przedstawianej właśnie części rozprawy, świadom, jak chętnie 
umieszczano Sienkiewicza na sztandarach politycznych, pod którymi autor Potopu bez-
sprzecznie nie chciałby się znaleźć. Mam jednak wątpliwości, czy pisarz i jego badacz nie 
grzeszą pewną szlachetną naiwnością, sądząc, że w XIX wieku nacjonalizm polityczny 
można jednoznacznie oddzielić od etnicznego. Że sam Sienkiewicz zdawał sobie z tej trud-
ności sprawę, pokazują np. nowela Dzwonnik (analizowana przez glogera) czy zawarta 
w powieści Wiry perora Szremskiego, który krytykuje separatystyczne skłonności swego 
brata Wołyńca 5. Nie kwestionuję intencji autora, ale zgadzam się z jego badaczem, iż sposób 
jej wypowiedzenia uczynił z niej „łatwy łup demagogicznych oponentów pisarza” (s. 28). 

Co innego wydaje mi się ważniejsze, mianowicie wskazanie przez glogera, że wierność 
konserwatywnej idei politycznej wikłała pokolenie Sienkiewicza w nieuchronne konflikty 
etyczne lub patriotyczne. Skoro bowiem – jak stwierdza twórca recenzowanej książki – 
„konserwatyzm [...] bierze w opiekę niższe klasy społeczne, zwłaszcza robotników, broniąc 
ich przed wyzyskiem” (s. 29), to rodzi się pytanie: jaki ma być stosunek polskiego obywa-
tela do państwa zaborczego, które tę politykę socjalną realizuje? A jeśli nie państwo, to kto 
ma zmusić zamożnego obywatela do dzielenia się swoim zyskiem z potrzebującymi? Stąd, 
jak pokazuje gloger, niezbędny jest instrument – czy raczej fundament – aksjologiczny: 
etyka chrześcijańska i tradycja narodowa (s. 33–34). 

rozczarowany projektem pozytywistycznym, nawet w wydaniu młodokonserwatyw-
nym, Sienkiewicz na własną rękę dokłada do niego potężny impuls, który gloger określa 
trafnym, lapidarnym zdaniem: „Mit jest sposobem przyswajania historii jako siły nowo-
czesnej” (s. 37). Mimo wielkiego sukcesu, jaki odniósł autor Ogniem i mieczem w budo-
waniu świadomości narodowej swoich czytelników, była to jednak strategia defensywna, 
wycofanie się przed siłami modernizacji w krzepiący mit. Wskazał na to Markiewicz, pisząc, 
że zauważona niespójność w sądach na temat społecznej i jednostkowej wartości pracy jest 
powszechna w publicystyce i w literaturze omawianej epoki, gdyż wynika z rozpoznania 
kluczowej antynomii kapitalizmu, jaka kryje się w przymusie pracy i w wyzysku, do któ-
rego ów przymus prowadzi 6. 

Nadzieja na harmonijny projekt modernizacji polskiego życia zbiorowego słabo da-
wała się oprzeć na studiowaniu przeszłości, pouczającej, że składnikiem sukcesu wielkich 
państw nowoczesnych są rewolucje wewnętrzne oraz ekspansje kolonialne lub zaborcze. 
Polskiego konserwatystę, który chciał być nowoczesny, nie mogło to napawać optymizmem. 
Stąd podkreślana przez glogera szybko nabyta i ostra świadomość Sienkiewicza, że projekt 
pozytywistyczny w warunkach zniewolenia jest naiwny (s. 53). zarazem autor recenzowa-

5 zob. H. S i e n k i e w i c z, Wiry. Warszawa 1993, s. 242: „jeśli powiadasz, żeś ty nie Polak, 
tylko Wołyniec z polską kulturą, to czemu nie cofniesz się dalej, choćby aż do darwina? Toż tak 
samo mógłbyś powiedzieć, żeś ty nie Polak, ale orangutan albo pitekantropus z polską kulturą. Co? 
Ba! – ale ty mówisz jeszcze, że nie chcesz nikogo polonizować? Czy batem, czy więzieniem, czy 
przymusem religijnym, czy szkołą, czy kneblem na rodzimy język? Powiedz! Bo jeśli, nie wypiera-
jąc się swego narodu, będziesz świecił przykładem swej polskiej cnoty publicznej, jeśli dasz komu 
swój polski głód wolności, swoją polską zdolność rozumienia cudzego bólu, swoją polską miłość, 
swoją polską nadzieję, swą wiarę w lepszą przyszłość i przejednasz go tym dla Polski – to czy i taką 
polonizację będziesz uważał za niewczesną i złą politykę?” 

6 H. M a r k i e w i c z, Pozytywizm polski wobec antynomii pracy. W: Literatura i historia. 
Kraków 1994.
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nej pracy słusznie twierdzi, że Sienkiewicz „Był przekonany o niezmienności [...] funda-
mentów cywilizacji zachodniej i wierzył, że wraz z ich zniknięciem nastąpi nowy wylew 
barbarzyństwa” (s. 54).

Co wobec tego znaczy umieszczone w tytule książki dookreślenie „nowoczesny”? 
gloger próbuje objaśnić ten paradoks, omawiając wpływ Hippolyte’a Taine’a i ernesta 
renana na myślenie Sienkiewicza. Kluczem miał być w tym przypadku brakujący element 
w postaci państwa, które dla konserwatysty stanowi źródło stabilizacji politycznej i socjal-
nej. Trafnie przywoływany jest tu dramat renana o Kalibanie, będący kontynuacją Szeks- 
pirowskiej Burzy: Kaliban. Dalszy ciąg „Burzy” (1878) (s. 77). Tu jednak zastrzeżenie: 
Kaliban u renana nie jest tylko „alegorią najniższych materialnych dążeń demokracji i tłu-
mu” (s. 78). Wszak (jako antyklerykał) ratuje Prospera z rąk inkwizycji, co sprawia, że sam 
książę wykrzykuje w końcu: „niech żyje Kaliban!” W przedmowie do dalszego ciągu losów 
Prospera, pt. Krynica młodości. Dalszy ciąg „Kalibana” (1880), renan wyznaje: „Kocham 
Prospera, ale wcale nie żywię sympatii dla ludzi, którzy pomogliby mu do odzyskania tronu. 
Bardziej podoba mi się Kaliban, uszlachetniony pod wpływem władzy” 7.

„zatrzymajmy Kalibana” 8 – stwierdza ostatecznie renan, pogodzony z nieuniknio-
nymi przemianami świata. Ten stan smutnej akceptacji zyskuje nawet aurę idealistyczną, 
kiedy już w sztuce właściwej Prospero czyni nieoczekiwane wyznanie świadczące o tym, 
że ideowo jest bliski socjalizmowi: „pragnąłem rozwiązać problemat ras niższych, które 
nie mogą być wolnymi, a nie powinny dźwigać kajdan niewoli. roiłem braterstwo zespo-
lonej w jedną gromadę ludzkości, wszechwiedzącej, zdolnej do korzystania ze wszystkie-
go dzięki podziałowi pracy” 9.

Podobnie Sienkiewicz nie kwestionuje zasadności protestów robotniczych: „Muszę 
się zastrzec, że na socjalizm patrzę jak na poważną ewolucję, z której muszą się narodzić 
rozmaite równie poważne reformy społeczne, ale rozróżniam socjalizm od socjalistów, 
zwłaszcza od naszych socjalistów, którzy są politycznie niepoczytalni i stanowią igraszkę 
w ręku Żydów rosyjskich i zagranicy, działają na szkodę kraju, prowadząc go do zupełnej 
ruiny i rozprzężenia – i na szkodę interesów n a r o d o w y c h, o które prawdopodobnie 
wcale nie dbają” 10.

W konserwatyzmie Sienkiewicza pobrzmiewa wyraźna nuta rezygnacji, formą oporu 
przed realnością polityki i sytuacją zniewolenia był zaś w jego przypadku arystokratyczny 
dystans lub po prostu wyjazd do Austrii, Włoch, Francji bądź jeszcze dalej. gloger zamy-
ka obszerny rozdział o konserwatyzmie charakterystyką eskapistycznego składnika posta-
wy politycznej pisarza. 

W efekcie przedstawionych analiz teza o nowoczesności Sienkiewicza ulega pewnemu 
osłabieniu. Mianowicie, jeśli konserwatyzm autora Krzyżaków ma źródła estetyczne 11 
i etyczne, to czy dają się one pogodzić z filozoficznym, politycznym czy ekonomicznym 
dyskursem nowoczesności? A może po prostu nowoczesność Sienkiewicza jest pozorna, 
a jego estetyzm stanowi ukrytą formę krucjaty antynowoczesnej? 

Opisany tak starannie światopogląd konserwatywny twórcy Quo vadis ma w ujęciu 
glogera kształt silnie indywidualistyczny. z tego personalnego zakrzywienia idei wyrasta 
drugi istotny rozdział książki – rozważania o Sienkiewiczowskim dyskursie na temat toż-

  7 e. r e n a n, Krynica młodości. Dalszy ciąg „Kalibana”. Przeł. r. C e n t n e r s z w e r o w a. 
W: Dramaty. T. 2. Warszawa 1904, s. 3.

  8 Ibidem, s. 4.
  9 Ibidem, s. 95.
10 H. S i e n k i e w i c z, list do B. Kozakiewicza, z 14 VIII 1905. W: Listy. T. 3. Oprac., wstęp, 

przypisy M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 2007. Cz. 1 (Józef Jankowski – Wincenty Lutosławski), 
s. 230.

11 W tym miejscu chciałbym się upomnieć o książkę T. Ż a b s k i e g o Poglądy estetyczno-
-literackie Henryka Sienkiewicza (Wrocław 1979), poświęconą w całości owej problematyce.
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samości jednostki. Początek tego rozdziału budzi pewne wątpliwości. Nie bardzo bowiem 
wiadomo, czy ma on służyć skrótowemu zarysowaniu refleksji filozoficznej nad przemia-
nami kategorii podmiotu od nowożytności po dojrzałą nowoczesność (co sugerowałyby 
nazwiska Kartezjusza i Heideggera), czy też raczej chodzi o wyodrębnienie z refleksji fi-
lozoficznej takich kategorii, jakie pozwolą uogólnić różnorodne i niesystemowe wypowie-
dzi Sienkiewicza na temat kondycji jednostki w nowoczesnym świecie. Sam autor rozpra-
wy dowodnie wykazuje, że dyskurs filozoficzny słabo ujmuje heteronomię podmiotowości 
wyłaniającą się z różnogatunkowych tekstów Sienkiewicza. gloger słusznie uporządkował 
je w trzy odmiany: autobiograficzną, krytycznoliteracką i powieściową (s. 108). 

Omawiane zabiegi prowadzą do demaskującej konkluzji. Badacz nie daje się nabrać 
na duchowe i rzeczywiste peregrynacje Sienkiewicza i poprzez wielostronną analizę dys-
kursu pisarza dowodzi, że próbuje on – wbrew własnym rozpoznaniom – zakorzenić post- 
naturalistyczną podmiotowość w wartościach, które kryją się pod imionami: „kobiety, 
narodu i historii”. Na jakiej jednak podstawie gloger nazywa owe pojęcia „esencjami”  
(s. 140), tego się nie dowiadujemy, dlatego twierdzenie, iż „zawsze stanowiły [one] pod-
łoże i sens ludzkiej egzystencji, osobowości [...]” (s. 140), należy traktować jako składnik 
światopoglądu badacza wpisany przezeń w analizowany problem. Podobnie jak zdanie 
o tym, że aby zaradzić rozproszeniu się „podmiotowości w rzeczywistości obiektywnej, 
[...] trzeba [ją] na powrót scalić i zaczarować” (s. 137). rozumiem, iż autor ma na myśli 
podmiotowość, a nie rzeczywistość, niemniej proces tego zaczarowania – w obrębie pozy-
tywistycznego fundamentu światopoglądu Sienkiewicza – wydaje się wysoce problema-
tyczny. Uczony staje się w tym momencie przyjacielem pisarza, jakby pragnął go wesprzeć 
w bezowocnych próbach pogodzenia sprzecznych tęsknot: do bycia częścią nowoczesnego 
społeczeństwa i do umknięcia zobowiązaniom na rzecz wspólnoty, ograniczającej wolność 
i kreatywność jednostki. 

Chętniej zgadzam się z tymi sądami autora recenzowanej książki, które autonomię 
jednostki osadzają w jej zdolnościach kreacyjnych. Podmiotowość Sienkiewicza konsty-
tuuje się dla niego samego przede wszystkim w wolności tworzenia. gloger pokazuje, że 
autor Bez dogmatu bardzo szybko rozpoznał, iż scjentyzm pozytywistyczny nie wzmacnia 
tożsamości podmiotu, ale rozprasza ją w specjalistycznych dyskursach nauki. zbiega się 
to z przejściem pisarza od publicystyki do fikcji i do coraz bardziej zasadniczego przeko-
nania, że sztuka, w przeciwieństwie do nauki, powinna nie tyle diagnozować podmiot 
nowoczesny, ile terapeutyzować go. 

Autor recenzowanej rozprawy znakomicie pokazał, w jak ciasnym polu powstawał 
suwerenny światopogląd artystyczny Sienkiewicza, atakowanego zarówno przez pozyty-
wistów, jak i przez krytyków młodopolskich. Krytyczna i negatywna postawa wczesnego 
modernizmu jest – jak pisze gloger – „obca humanistycznej i klasycystycznej umysłowo-
ści Sienkiewicza, dla którego racjonalność i samowładność podmiotu była wartością wy-
soko cenioną” (s. 121). I znów, zgadzając się z rozpoznaniami badacza, przychodzi pytać, 
czy nie stanowi to kolejnego elementu antynowoczesnej postawy Sienkiewicza, skoro, jak 
twierdzi gloger w innym miejscu: „Myśl o ojczyźnie i tradycji jest wyższym źródłem ulgi 
niż myśl o postępie [...]” (s. 125).

Autor recenzowanej rozprawy odważnie mierzy się też z kontrowersyjną kwestią na- 
cjonalistycznych uwikłań pisarza, choć wydają się one raczej efektem czarnej legendy niż 
jego rzeczywistych poglądów. gloger ujawnia się w tym rozdziale jako wnikliwy literatu-
roznawca, nie pozwalający doktrynerom zawłaszczyć złożonego dyskursu Sienkiewicza 
o narodzie. Oryginalność badacza widać już w wyborze tekstów, które uznaje on za repre-
zentatywne dla owego problemu. W świetnej analizie pokazuje, że więcej dowiemy się 
z nowelistyki amerykańskiej czy z „małej trylogii” niż z Trylogii czy Krzyżaków. W tych 
drobiazgach zobaczymy bowiem lepiej kształt myślenia Sienkiewicza o narodzie jako 
o wspólnocie etycznej, a także niechęć do narodu urzeczywistnionego w znanych mu 
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Polakach. Wnikliwe i trafne jest też dostrzeżenie aury erotycznej, jaką ma u Sienkiewicza 
dyskurs o narodzie, swoiste „skobiecenie” (neologizm Boya) idei ojczyzny, co w powie-
ściach pozwoli mu tak skutecznie integrować wątki historyczne z erotycznymi. 

U badacza i miłośnika Sienkiewicza rozważania glogera potęgują głód refleksji. Autor 
recenzowanej rozprawy w wielu miejscach pokazuje, że doświadczenie pisarza jest dla 
polskiego analityka nowoczesności bezcenne, głównie z racji wieloletniego przebywania 
twórcy Latarnika w krajach zachodu, a także w koloniach. Czego bym chciał jeszcze w tym 
rozdziale od uczonego tak dobrze znającego idee społeczne zajmujące polską inteligencję 
XIX wieku? Na pewno refleksji nad problemem nacjonalizmu upaństwowionego, który 
Sienkiewicz dostrzegał i krytykował w przypadku Prus, a zarazem musiał brać pod uwagę 
w projekcie przyszłej Polski jako państwa narodowego ze scentralizowaną administracją, 
szkolnictwem; państwa mającego zniwelować specyfikę regionów, odrębność dialektów, 
tradycje i obyczaje lokalnych kultur. Ponadto: prześledzenia, jak Sienkiewicz chciał pogodzić 
siły modernizacji (np. emancypację rozmaitych grup społecznych, modernizację, wolny 
rynek, liberalną kulturę itp.) z potrzebą integrowania społeczeństwa w obrębie wspólnych 
idei narodowych.

Na wielu stronicach swej książki gloger sugestywnie objaśnia „awersję Sienkiewicza 
do polityki czynnej” (m.in. s. 83). Urzeczywistnienie polityczne idei, którego autor Trylo-
gii nie doczekał, obnażyłoby boleśnie sprzeczności w poglądach pisarza, zwłaszcza tę, że 
nie tylko państwo jest instrumentem zniewolenia, ale samo społeczeństwo może wyrzec 
się wolności z lęku przed nowoczesnością – co pokazuje m.in. Franciszek ryszka, oma-
wiając przygody konserwatyzmu w republice Weimarskiej.

W przedstawionym kontekście, jak słusznie twierdzi gloger, Sienkiewicz to nowo-
czesny konserwatysta, a więc ktoś, kto – sprzyjając nowoczesności emancypacyjnej – 
chciałby ubezpieczyć się przed jej siłami destrukcyjnymi. Pragnąłby przynależeć do no-
woczesności okiełznanej, tj. takiej, której celem jest przewidywalna przyszłość, oczekiwa-
na spokojnie, kiedy mamy pod stopami fundament znanej i sprawdzonej przeszłości. 

Ten wątek autor recenzowanej książki rozwija w rozdziale omawiającym nieroze-
rwalny splot nowoczesnego kryzysu z poszukiwaniami religijnymi Sienkiewicza i boha-
terów jego prozy. dokumentuje i analizuje, utrwalony w wielu fragmentach, nowoczesny 
sceptycyzm twórcy Bez dogmatu, w dodatku nie pozwalającego nam nigdzie na przyjrze-
nie się śladom swojego doświadczenia religijnego. gloger nie pozostawia wątpliwości, 
iż człowiek nowoczesny w opisie Sienkiewicza to istota, która zatraciła „zdolność prze-
życia religijnego” (s. 168), a jedyną pewnością jest dla niego przekonanie o wadze religii 
w budowaniu społecznego ładu (s. 180–181). jak to się zatem dzieje, że w recepcji popu-
larnej Sienkiewicz funkcjonuje jako autor ultrakatolicki, skoro – według badacza – ani 
Trylogia, ani Quo vadis nie są wiarygodnymi dokumentami jego religijności (s. 189)? jak 
słusznie zauważa gloger, jest to jedna z ciągle nie zgłębionych tajemnic pisarza i jego 
twórczości.

recenzowaną książkę zamyka studium o poglądach Sienkiewicza dotyczących cywi-
lizacji nowoczesnej. gloger umieszcza jego sądy w obrębie szerokiej reprezentacji history-
ków, filozofów i historiozofów: Arthura Schopenhauera, Augusta Comte’a, georges’a Cu-
viera, Herberta Spencera, ernesta renana, johna Stuarta Milla, Hippolyte’a Taine’a, Nico-
laia Hartmanna – co dowodzi bardzo dobrej kompetencji badacza w zakresie historii idei 
XIX wieku. gloger akcentuje przy tym, że przejęte częściowo poglądy wymienionych 
myślicieli przechodzą u Sienkiewicza solidną weryfikację dzięki doświadczeniom i obser-
wacjom podróżniczym autora W pustyni i w puszczy. Na marginesie warto dodać, iż poży-
teczne byłoby włączenie do rozprawy o światopoglądzie tego twórcy także rozważań o jego 
stosunku do kolonializmu, bo i w tej kwestii jest on pisarzem par excellence nowoczesnym. 

za to bardzo przenikliwie wskazał gloger na niezwykłą intuicję Sienkiewicza, który 
jako jeden z pierwszych pozytywistów przeczuł konsekwencje modernizacji, nazwane 
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przez Marshalla Bermana „tragedią rozwoju” 12. Tragizm ów miał w świadomości pozyty-
wistów jeszcze potworniejszy obraz, ponieważ z siłami modernizacji sprzymierzone były 
siły polityczne państw zaborczych. 

gloger dobrze pokazuje również wspólny – lojalistyczny i ugodowy – fundament 
programu pozytywistycznego, pozwalający nawet połączyć Sienkiewicza z Aleksandrem 
Świętochowskim. Konserwatyzm nie był więc wolnym wyborem ideowym pisarza, ale 
konsekwencją projektu sanacji kultury w sytuacji zniewolenia. Tu jednak pojawia się py-
tanie do autora recenzowanej rozprawy, czy podobna pułapka nie wiodła do strategii an-
tynowoczesnych lub – w najlepszym razie – do „nowoczesności opartej na lęku” (katego-
ria Agaty Bielik-robson). Wyobraźmy sobie np. zwrot wektora fabularnego Nad Niemnem 
w taki sposób, że to janek Bohatyrowicz przenosi się do sfery justyny, zajmując miejsce 
rezydenta w strukturze dworu Korczyńskich... 

zgadzam się w zupełności z autorem omawianej książki, że wielkość Sienkiewicza nie 
przejawia się w umiejętności dopasowywania doktryny, koncepcji czy systemu do obser-
wacji, ale przeciwnie, w uznawaniu racji rzeczywistości. Ale wysnuwam z tego nieco inne 
wnioski. Nie wydaje mi się mianowicie, aby Sienkiewicz był przekonany, że „tylko wiara 
w niezmienne, wysokie wartości, zespolona najlepiej z uczuciem religijnym, jest siłą ży-
ciową i cywilizacyjną” (s. 211–212). Szczególnie Listy z Afryki dostarczają wielu dowodów 
na znacznie bardziej skomplikowaną diagnozę sił zapewniających sukces cywilizacyjny 
– są to np. wiedza, technika (zwłaszcza broń), polityka, ekonomia, a czasem po prostu 
czysta przemoc. Powątpiewam też w przydatność teorii Feliksa Konecznego, którego 
gloger nazywa „wybitnym historiozofem” 13, a także w sens przytaczania zarysu teorii 
Arthura de gobineau, tym bardziej że sam badacz stwierdza, iż nie stanowiła ona dla 
Sienkiewicza szczególnej inspiracji (s. 215), natomiast czytelnikowi może sugerować 
występowanie w dyskursie pisarza treści rasistowskich. 

Przedstawiona właśnie część rozprawy budzi moje szczególne odruchy polemiczne, 
wynikają one wszakże z różnic światopoglądowych, a nie z chęci zakwestionowania 
wartości merytorycznej analiz autora recenzowanej książki. Literaturoznawstwo bowiem 
też jest polityczne. jedną z wartości epoki, w której przyszło nam badać literaturę, stano-
wi swoista nadświadomość teoretyczna. Narratywizm i polityczność nie są zdemaskowa-
nymi składnikami wyłącznie innych dyskursów, ale także naszego własnego. Wolałbym 
pewnie, aby uczony kiełznał swój światopogląd, lecz – bez względu na wybór koncepcji 
podmiotu analizującego – nie sposób twierdzić, że możliwe jest praktykowanie pozyty-
wistycznej idei neutralności przedmiotu i poznającego. Książka glogera uświadomiła mi, 

12 M. B e r m a n, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu no-
woczesności. Przeł. M. S z u s t e r. Wstęp A. B i e l i k - r o b s o n. Kraków 2006, s. 100.

13 Niewykluczone, że europocentryczne poglądy F. Konecznego na proces konstytuowania się 
świadomości narodowej są bliskie Sienkiewiczowi, nie czyniłbym z nich jednak uzasadnienia dla 
przekonania autora recenzowanej rozprawy, który zdaje się podzielać pogląd Konecznego, „że idea 
narodu mogła się wykształcić tylko w obrębie cywilizacji łacińskiej przesiąkniętej ideami etycznymi 
oraz ściśle powiązanej z historyzmem jako zasadą kształtującą świadomość zbiorową” (s. 39). Po-
dobnie ekskluzywna koncepcja narodu nie znajduje dziś oparcia w pracach socjologów i historyków, 
natomiast jest bliska XIX-wiecznemu pojmowaniu tej kwestii, wypowiedzianemu m.in. przez świet-
nie znanego Sienkiewiczowi (i jego badaczowi!) e. r e n a n a  w odczycie Co to jest naród? (Sor-
bona, 11 III 1882. Przeł. S. S z a f r a n e k. zob. strona internetowa http://webheim.de/translated/
renan_Czym_jest_narod.html, data dostępu: 27 XII 2010). Filozof stwierdzał tam: „W naszych 
czasach mogliśmy obserwować, jak Włochy zostały zjednoczone przez ich porażki, Turcję osłabiły 
z kolei jej zwycięstwa. Każda porażka przynosiła postęp sprawie włoskiej; każde zwycięstwo pogrą-
żało Turcję; bowiem Włochy są narodem, a Turcja, za wyłączeniem Azji Mniejszej, nie jest żadnym 
narodem”. jednak nawet renan nie kwestionuje narodowego charakteru rosji, co czynią Sienkiewicz 
i Koneczny.
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jak rozbieżne są nasze spojrzenia na bliskiego nam Sienkiewicza i jak mocno wynika to 
z naszej odmienności światopoglądowej, a nie z różnic metodologicznych. Polityczność 
autora pozwoliła wydobyć polityczność recenzenta, co uczy pokory i ostrożności oraz 
przypomina uwagę diltheya, że światopoglądy nie powinny dyskutować ze sobą w obrę-
bie nauki.

Podsumowując, zapytajmy: jaki Sienkiewicz wyłania się z omawianej rozprawy? 
zgodnie z tytułem jest on nowoczesny, kategoria ta oznacza tu jednak bardziej kryterium 
przynależności niż aktywnego udziału w procesach modernizacji. Książka glogera wyda-
je się niezwykle istotna dla sienkiewiczologii, ponieważ pokazuje nam – na drodze żmud-
nej, przekonującej rekonstrukcji – rodowód i kształtowanie się Sienkiewiczowskich idei, 
a zwłaszcza jego marzenia o trwałym fundamencie moralności i wybranego dziedzictwa 
dawnych wieków. Ma on służyć opanowaniu lęku przed nowoczesnością, przed jej impe-
tem, radykalnością negowania przeszłości, nieprzewidywalną przyszłością. jest to świato-
pogląd wyprowadzony z estetyki klasycyzującej, której Sienkiewicz używa jako obrony 
przed estetyką nowoczesności, afirmującej wyłącznie to, co nadchodzi, a odrzucającej 
„stare” na podstawie jednej tylko kategorii – „już nie” (określenie jaussa). 

dlatego m.in. Sienkiewicz jako myśliciel społeczny i polityczny wszakże rozczaro-
wuje, co rozprawa pokazuje, czasem wbrew jej autorowi. Powątpiewam też w spójność 
omawianego światopoglądu, jako że u Sienkiewicza nigdy nie przybrał on formy insty-
tucjonalnej (przynależność partyjna, deklaracja ideologiczna, udzielenie politycznego 
poparcia lub patronatu). gloger nieco sobie ułatwia tę rekonstrukcję, wybierając z tekstów 
literackich Sienkiewicza głównie takie, które potwierdzają jednorodny obraz jego prze-
konań. Bądź też inaczej: rzetelnie i skrupulatnie prezentuje sprzeczności i kontrowersje, 
ale nie wyciąga z tej prezentacji konsekwencji. A przecież Sienkiewicz to pisarz, który 
często jest „za, a nawet przeciw” – np. pytany o socjalizm, kolonializm, moralność akto-
rek, społeczny darwinizm, opinię o współczesnych Polakach, pogląd na historię, miłość 
i erotyzm. 

 zgadzam się natomiast w pełni z autorem recenzowanej książki, iż Sienkiewicz nie 
wiedział, jak wybrnąć z antynomii nowoczesności, choć inaczej niż glogerowi, nie wyda-
je mi się, aby to „Opatrzność uwikłała ludzkość” w dylemat, który system jest lepszy – 
demokratyczny czy arystokratyczny (s. 89). Nieco odmiennie niż ów badacz, uważam też, 
że nie można pogodzić tych konfliktów poza literaturą. To dopiero przejście od publicy-
styki do powieści było dla Sienkiewicza poszerzeniem pola wypowiedzi oraz zapewniło 
mu warunki do emancypacji i figuralizacji heterogeniczności własnych emocji i niespójnych 
przekonań, często wzajem sobie przeczących.

Okazuje się zatem, że nie tylko historia XX wieku zakwestionowała marzenie o umknię-
ciu przed żywiołami i mechanizmami nowoczesnego świata. jak udowodnił Maciej gloger, 
stabilność tego fundamentu komplikuje lub kwestionuje już sama twórczość literacka 
Sienkiewicza, dlatego możemy z pełną aprobatą – za autorem rozprawy – nazwać tę twór-
czość nowoczesną. 

A b s t r a c t
rySzArd KOzIOŁeK 
(University of Silesia, Katowice)

MOderNISINg SIeNKIeWICz

The review discusses Maciej gloger’s book Modern Sienkiewicz, focusing on the examination 
of gloger’s success in placing Sienkiewicz’s creativity in some type of literary modernity. The book 
in question fails to bring new solutions but it successfully illustrates the problems that Sienkiewicz 
researchers face when they attempt to find a common ground between the writer’s worldview and 
full of contradictions significance of his writing. 
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IV.  d y S k u S j e  –  k o r e S P o N d e N C j a

Wielce Szanowna redakcjo,

Nawet mniej uważny czytelnik mógł najpierw w „Przeglądzie Humanistycznym” 2011, nr 5,  
a następnie w „Pamiętniku Literackim” 2012, z. 1, przeczytać artykuł Cezarego Zalewskiego „Psze-
nica i kąkol”. Interteksty biblijne w „Lalce” Bolesława Prusa. Żadna z redakcji nie została uprze-
dzona o zamiarach autora i obie wydrukowały go w dobrej wierze. W drugim z wymienionych 
czasopism artykuł został opublikowany w wersji nieznacznie rozszerzonej. Nie pojawiło się w nim 
jednak żadne wyjaśnienie ani tym bardziej informacja o miejscu pierwodruku.

Tego rodzaju praktyki – jak myślę – nie wymagają dodatkowego komentarza. ale też nie nale-
żą do takich, które można by publicznie przemilczeć.

    Pozostaję z głębokim szacunkiem

W imieniu zespołu redakcyjnego
„Przeglądu Humanistycznego”

Tomasz Wójcik
redaktor naczelny

Szanowny Panie Profesorze,

Żałuję, że przyjęłam do druku tekst Cezarego Zalewskiego, opublikowany wcześniej w Pańskim 
piśmie. Zastanawiałam się, jak mogło dojść do takiego przeoczenia, byłam wszak współautorką 
tamtego („pozytywistycznego”) zeszytu „Przeglądu Humanistycznego” i doskonale znałam jego 
zawartość. doszłam do wniosku, że zagrała podświadomość: wymazałam z pamięci fakty, bo wi-
docznie nie mogłam uwierzyć w nielojalność „naszego” autora, cenionego i wielokrotnie drukowa-
nego na łamach „Pamiętnika Literackiego”.

Proszę przyjąć przeprosiny,

Grażyna Borkowska
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