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

Pamiętnik Literacki CV, 2014, z. 3, PL ISSN 0031-0514

JERZY PASZEK Uniwersytet Śląski, Katowice

„TKANINA DUCHOWEGO STYLU CZASÓW” O TEKŚCIE „OZIMINY”  
BERENTA OD NOWA

Niedawno (2010–2011) minęło 100 lat od momentu opublikowania trzeciej – po 
Fachowcu i Próchnie – powieści Wacława Berenta. Ozimina ukazała się pod ko-
niec r. 1910, choć na karcie tytułowej – jak to wówczas było w zwyczaju (co nb. 
powraca i teraz, gdy po roku 1989 na rynku księgarskim trwa walka o stałe „do-
stawy” świeżych „produktów”) – widniała data: „MCMXI [1911]”. Utwór ten nie 
został jeszcze wydany w XXI stuleciu, ale jest dostępny (zwracam uwagę na dwu-
znaczność tego epitetu w kontekście omawianego dzieła!) w bibliotekach, antykwa-
riatach i internetowych instytucjach handlowych – w tych ostatnich za naprawdę 
niewielkie pieniądze. Najczęściej dotąd ogłaszano repliki pierwodruku (są to reedy-
cje tekstu opracowanego przez Michała Głowińskiego do serii „Biblioteka Narodo-
wa”1), a raz tylko opublikowano odwzorowanie krótszego o trzy arkusze tekstu 
przygotowanego przez autora do serii zbiorowej jego Pism2. 

Moje uwagi dotyczą emendacji błędów i opuszczeń na przestrzeni całego utwo-
ru Berenta, tak więc mogą być – kiedyś! – wykorzystane zarówno w edycjach kry-
tycznych Oziminy, jak i w popularnonaukowych wydaniach omawianej powieści, 
niezależnie od tego, czy będą się one odwoływać do książki z r. 1910 czy z r. 1933 
(bo i w takim okrojonym przedruku można w aneksach zaprezentować pominięte 
przez autora fragmenty). W przedstawionych tu dociekaniach i wywodach polemicz-
nych będę zasadniczo opierać się na pierwodruku tego dla niektórych klasycznego, 
a dla większości – kontrowersyjnego dzieła3. 

1 W. B e r e n t: Ozimina. Oprac. M. G ł o w i ń s k i. Wrocław 1974. BN I 213; Ozimina. Tekst i przy-
pisy oprac. M. G ł o w i ń s k i. Wstęp W. B o l e c k i. Warszawa 1988. „Lektura Szkolna”; Ozimina. 
Warszawa 1995. „Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku”. Przywołując te wydania, stosuję – odpowied-
nio – skróty E, F, G. 

 Istnieje jeszcze edycja opublikowana przez Wydawnictwo Polskie (Lwów–Poznań 1924), którą na-
leżałoby oznaczyć literą B – nie korzystam z niej jednak.

2 W. B e r e n t: Ozimina. Warszawa 1933. Pisma. T. 4–5; Ozimina. Warszawa 1958. Dzieła wybrane. 
[T. 3]. Cytując te edycje, używam skrótów C oraz D.

3 W. B e r e n t, Ozimina. Powieść. Warszawa–Lwów 1911 [1910]. Nakład Jakuba Mortkowicza. Wy-
danie to oznaczam skrótem A. Podkreślenia w cytatach pochodzą ode mnie.
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ROZPRAWY I ARTYKUŁY8

Warsztat tkacki Berenta

Na początku dociekań zmierzających do ulepszenia tekstu, który w pierwodruku 
został usiany co najmniej setką literówek, opuszczeń i innych podstępnych (bo nie 
dostrzeżonych przez poprzednich edytorów) błędów, chcę zwrócić uwagę czytelnika 
na osobliwości stylistyczne omawianego dzieła. Otóż w Oziminie Berent lubi tkać 
(łac. „textura” to ‛tkanina’) swoją fabułę z persewerujących w bliskich lub oddalo-
nych miejscach tych samych słów i fraz. Tak więc, mimo że określany bywa „polskim 
Flaubertem”4, to nie przyjmował zasad pisarza francuskiego, by na jednej stronicy 
nie powtarzały się identyczne wyrazy czy nawet sylaby; ba, prawie manifestacyjnie 
zderza ze sobą w jednym wersie po dwa razy najkrótsze spójniki, partykuły czy 
zaimki przysłowne (np. „tu”). Także rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki mogą 
pojawiać się w analogicznej lub lekko zmodyfikowanej formie po kilka razy w po-
jedynczym akapicie. Peer Hultberg trafnie i zabawnie określił tę technikę pisarską 
zastosowaną w Oziminie „starannie opracowaną niestarannością”5. 

Przykładem służy już pierwsza stronica powieści, na której powtarzają się rze-
czowniki („fortepian”, „barwa”, „oczy”, „włosy”, „połysk”), przymiotniki („czarny”, 
„mocny”, „rozłożony” i „złożony”, „biały”) oraz czasowniki („rzucać” i „przerzucać”); 
występują w tym miejscu również wyrazy spokrewnione ze sobą („twarz j a s n a 
i włos ciemny, r o z j a ś n i a n y  w ciepłe połyski”; „h e b a n o w e j  czerni” i „na 
h e b a n i e”). Ta – powiedzmy – ekspresjonistyczna dykcja narracyjna prowadzi do 
wykreowania stylu pozornie niedbałego, nie przywiązującego wagi do klasycznych 
reguł pięknego wysławiania się. Myślę, że owe dyrektywy krasomówstwa ujawnia-
ją się w większych jednostkach strukturalnych tekstu niż wersy i akapity. Mogą to 
być muzyczne lejtmotywy, peryfrastycznie charakteryzujące główne postacie po-
wieści: Nina i jej oczy „wężowe”, mające źrenice jak grochy; Ola i jej płowe, „popiel-
ne” włosy oraz sowie oczy; Lena i jej długa twarz oraz „sowite” biodra. Obok takich 
domyślnych (bo tym określeniom nie towarzyszą imiona i nazwiska bohaterów!) 
wskazówek mamy tu również szczegóły ubiorów czy opis ulubionych gestów lub 
ruchów (np. „jasnozielona plama sukni” áA 122ñ musi być przez czytelnika powią-
zana z „bluzką o wodnej zieleni” áA 3ñ, aby zidentyfikował on Ninę, obserwowaną 
przez diwę, która jej nie zna), przyporządkowanych poszczególnym osobom pierw-
szego i drugiego planu rzeczywistości przedstawionej w Oziminie. Można spostrzec 
w utworze Berenta repetycje całych rozbudowanych akapitów, czego najlepszą 
egzemplifikacją jest rozciągający się na 10 linijek opis zamyślenia profesora z Kra-
kowa (początek passusu brzmi: „Na halizny mazowieckie spoglądał jak na morze”, 
A 332, 338). We fragmencie tym podwarszawskie wsie porównane są do „łodzi ry-
backich w czas morskiej ciszy” (A 338), co prawdopodobnie miało stanowić przy-
wołanie pierwszej stronicy powieści, ukazującej Bolesława Zarembę jako „wycze-

4 Zob. W. F e l d m a n, Współczesna literatura polska. 1864–1923. Przygotował do druku i uzupełnił 
okresem 1918–1923 S. L a m. Lwów–Warszawa [1924], s. 309 („ascetyzm artystyczny” nadaje 
„Berentowi znaczenie polskiego Flauberta”). – U polskiego Flauberta. Wywiad przeprowadził e s. 
„Kurier Codzienny” 1926, nr 8. Zob. też P. H u l t b e r g, Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława 
Berenta. Przeł. I. S i e r a d z k i. Wrocław 1969, s. 178.

5 H u l t b e r g, op. cit., s. 171.
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JERZY PASZEK   „Tkanina duchowego stylu czasów” 9

kującego rybaka tej czarnej łodzi” (A 3); w owej fabularnej klamrze mogłoby chodzić 
o symbolikę oczekiwania, walki z apatią społeczną, przeciwstawiania się bezrucho-
wi. Cisza morska zapowiadałaby rewolucyjne wydarzenia r. 1905, a więc byłaby to 
jeszcze jedna – podobna do tej zawartej w tytule – sygnalizacja zjawisk o zakroju 
wieszczym czy profetycznym6. 

Taka technika literackiego rękodzielnictwa generuje tkaninę o zauważalnych 
– przy kolejnej lekturze (zaczynałem wczytywać się w Oziminę w r. 1962, pisząc 
pracę seminaryjną o tym jakże trudnym dla mnie, wtedy i dziś, utworze) – wzorach 
i deseniach. Podam jeden przykład zwartości i gęstości Berentowego tekstu, bodaj 
nie wspomniany przez żadnego z krytyków, badaczy, a nawet tekstologów. Scene-
ria przedstawionych wydarzeń wygląda następująco: po ogłoszeniu przez carskiego 
pułkownika wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej Zaremba wpada w stupor rekruta, 
z którego jedynym wyjściem (w jego szalonym mniemaniu) jest zabicie diwy, jego 
dawnej kochanki; w tym desperackim przedsięwzięciu przeszkadza Bolkowi Nina, 
wytrącając mu szablę z ręki. Autor w narracji wyzyskuje czasownik „wisieć” z róż-
nymi prefiksami i sufiksami („zawisać”, „zawisnąć”; „uwisać”, „uwisnąć”). Oto ko-
lejność pojawiania się nitek tworzących fabularną i dramatyczną tkaninę:

[1] ramiona [Bolka] opadły wiotko, wydął się w pogarbieniu gors koszuli jak biała pierś ptaka, poły 
frakowe rozrzuciły się na boki: tak z a w i s a ł  na krześle. [A 120–121]

[2] Lecz niebawem [Bolek] opadł w sobie i z a w i s ł  na krześle jak poprzednio. [A 121] 

[3] Szamotanie się rozpaczliwe, w tym ustokrotnieniu sił kobiecych w chwili nagłej; na szyi [Bolka] 
przed chwilą [Nina] jak gdyby z a w i s ł a, teraz chwieje się na nogach odepchnięta brutalnie i odpada 
jak ptak z rozstawionymi niby skrzydła ramiony i tym rozkrzyżowaniem broniąca wyjścia z pokoju. [A 
122]

[4] Czujesz mnie? Przypominasz? – u w i s a ł a  mu z całych sił na szyi. [A 127]

[5] zarzuciła nań ramiona tyłem i tak u w i s ł a  na jego szyi [...]. [A 127]

[6] [Nina] u w i s ł a  mu na szyi [...]. [A 128]

Chodzi mi nie tyle o ładny wzór i symetrię powracających wyrazów, co o kłopo-
ty i wątpliwości tekstologa. Czy pisarz rzeczywiście za każdym razem, gdy pojawia 
się czasownik jednokrotny („zawisł”, „zawisła”, „uwisła”), nie zamierzał wprowadzić 
tych słów w postaci „zawisał”, „zawisała”, „uwisała”, czyli takiej, w jakiej również 
występują w analizowanej scence? Chyba skazane na niepowodzenie byłyby próby 
odpowiedzi na to pytanie (wkraczam na pole minowe tzw. filologicznych nierozstrzy-
galników7). Bo nawet statystyka użyć owych czasowników w całej powieści nie daje 
mocnych podstaw do ferowania wyroków w tej sprawie; minimalnie częściej wystę-
pują jednokrotne formy tychże czasowników: „zawisł” (A 22), „zawisło” (A 130, 163), 
„zwisła” (A 22, 64, 232, 243), „zwisło” (A 137), „zwisły” (A 96, 138), „uwisł” (A 144), 
„uwisła” (A 215); formy wielokrotne są rzadsze: „zawisały” (A 147), „zawisała” (A 178), 
„uwisała” (A 224), „zawisał” (A 313). Ale co zrobić, gdy na sąsiednich stronicach 
Lena raz „zmilkła” (A 200), a zaraz potem „zamilkła” (A 201)? Wydaje mi się, iż jest 

6 Zob. mój esej Profuzja profecyj w „Oziminie” („Teksty Drugie” 2004, nr 6).
7 Zob. mój szkic tekstologiczny Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają „Wiatr od morza” („Pamiętnik 

Literacki” 2011, z. 1, s. 201–203).
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ROZPRAWY I ARTYKUŁY10

prawdopodobne przypuszczenie, że Berent od samego początku opowieści tak tka 
fabułę, by po muzyku-żuku, co „z a w i s ł  kosmaty nad kielichem” (A 22), pojawiła 
się „z w i s ł a  opieszale ręka pani duża” (A 22), czyli by powstawał rym narracyjny 
w postaci anagramu (to się nazywa spójność tekstu!).

Wyobrażam sobie, że w przyszłej subdyscyplinie tekstologii – nazywanej przeze 
mnie erratologią – jednym z podstawowych twierdzeń będzie konstatacja o wszech-
czasowym horyzoncie: skryba, zecer czy „przepisywacz” tekstu czyta dokładnie 
początek słowa, a jego zakończenie odgaduje; stąd przykład typowego błędu: długi 
rzeczownik odczasownikowy z Oziminy Berenta – „zaprzepaszczanie” (A 218, 220) 
– bywa reprodukowany i modyfikowany jako „zaprzepaszczenie” (D 183, 184). 
Zresztą może być również odwrotnie: to zecer z 1910 roku wprowadził rzeczownik 
„ciekawce” (źle odczytując rękopis autorski), a dopiero późniejsi redaktorzy zapro-
ponowali tu jedynie sensowny w kontekście całego zdania przysłówek „ciekawie”: 
„przyrodnicy współcześni [...] przyrodę naprzód z książek poznają i sprawdzają 
potem ciekawie oglądane species z ich schematem w pamięci” (D 222; A 296).

Z analiz rękopisów i druków Żeromskiego wiem, iż pisarz – lubujący się w nad-
używaniu częstotliwych form czasowników – miał utrapienie ze składaczami, którzy 
drukowali mu frazę „przypomniał sobie” zamiast istniejącego w kaligraficznym 
manuskrypcie wyrażenia „przypominał sobie” (lubili też zecerzy anagramować au-
torowi Popiołów „ścieżynę” na „śnieżycę”!). Czyż u Berenta wyrazy „zawisł”, „zwisła”, 
„uwisł”, „uwisła” nie mogły pojawiać się zamiast dłuższych – a rzadszych w użyciu 
– zapisów „zawisał”, „zwisała”, „uwisał”, „uwisała”? Tego jednak bez manuskryptów 
– których w wypadku Oziminy brak (istnieją szczątki autografu Próchna) – nigdy 
nie uda się rozstrzygnąć!

Straszy „starszy” czy „starczy”?

Technika pisarska Berenta, zademonstrowana przede wszystkim w Oziminie i w Ży-
wych kamieniach, polega na wytwarzaniu – wysnuwaniu – wypowiedzi poliseman-
tycznych, w których zasadniczą rolę odgrywają wszelkie chwyty fonostylistyczne. 
Stąd w tych powieściach m.in. homonimy, homografy czy nawet homofony: słynnym 
przykładem z omawianej powieści jest charakterystyka działaczki oświatowej, „si-
łaczki” Wandy, z którą powiązano dwa motywy przewodnie utworu, skupiające się 
w polskim i greckim słowie „kora”8. Podobne brzmieniowo słowa „nagość” i „nagłość”, 
pojawiające się na sąsiednich stronicach, prowokują do pytań o rzeczywiste ich 
formy, o to, czy nie wypaczono tu intencji autora: „u tych ludzi [tj. cieciów] była 
wstydliwość jakaś przed n a g o ś c i ą  chwil strasznych, widzianych na własne oczy 
[...]” (A 318); stary rekrut „Słuchał tedy ludzkiej mowy rad: niech gwarzą, niech 
zagadają rzeczy n a g ł o ś ć” (A 319). Pisarz postmodernistyczny wybrnąłby z impa-
su dając tu kalambur „nag(ł)ość”, ale twórca modernistyczny pozostawia nas 
w niepewności, czy sędziwy żołnierz mógł w myślach użyć takiego książkowego 
wyrazu, jakim jest „nagłość”. A może miało być: „zagadają rzeczy nagość”? Znów 
filologiczny nierozstrzygalnik. 

8 Pisałem o tym w książce Styl powieści Wacława Berenta (Katowice 1976, s. 52–53). 
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Analogicznie da się spojrzeć na bliskie znaczeniowo i dźwiękowo dwa epitety 
– „starszy” oraz „starczy”. Berent zestawia je poprawnie i zrozumiale dla czytelnika 
w jednym ciągu narracyjnym: 

Wszyscy niebawem powstawali w zamęcie; oni oboje [tj. Nina i Bolek] z miejsc się nie ruszali, jak 
te dzieci alarmem w osłupienie ocknięte i zapatrzone tępo w ludzi s t a r s z y c h. Zaś tam, naprzeciw: 
s t a r c z e j  ręki miotanie się dziwne i tej głowy sędziwej kołysanie urągliwe. [A 213–214] 

Tu nie ma mowy o pomyłce z przymiotnikami, bo najpierw mówi się o młodych 
bohaterach, patrzących na reakcję ludzi starszych, którzy dowiadują się o wybuchu 
wojny, a potem Berent szkicuje – używając syntaksy nominalnej i odwołując się do 
stale powtarzanych gestów rąk starczych – zachowanie majora Komierowskiego. 

Nie zawsze jednak sytuacja, w której zderzają się te dwa przymiotniki, wyróż-
niające się tym, że mogą być tak samo poprawnie i sensownie użyte w określonym 
kontekście, bywa jasna i nie rodząca pytań ani powątpiewań. Oto podczas dyspu-
ty gości zaproszonych przez barona Niemana młodzi ludzie wypowiadają się zapal-
czywie, a ich porywczość i niedoświadczenie wyśmiewają poważni wiekiem i statu-
sem materialnym dyskutanci. Przeczytajmy wnikliwie fragment dłuższego opisu 
wspomnianego zebrania: 

Kilku s t a r s z y c h  i mniej ruchliwych panów zadowoliło się wypuszczeniem gęstych kłębów cy-
garowego dymu i wzgardliwym okrzykiem: „Ba! ba! ba!” Wszakże z ust bardziej krewkich padały pod 
nosem i obelżywe słowa. „Także owoc pańskiej łaski w czasach demokratycznych!” – syknął w kącie 
s t a r s z y  głos. [A 41]

W dalszym ciągu omawianej scenki ta sama osoba, negatywnie ustosunkowa-
na do młodego oratora, wykrzykuje: „A idź pan do stu par diabłów! – zniecierpliwił 
się ostatecznie s t a r c z y  głos” (A 42). Tak więc zapewne zecer pomylił się w pierw-
szym przytaczanym passusie, drukując w bliskiej odległości (wszystko się rozgrywa 
na przestrzeni 6 linijek) podobne do siebie synonimy, bo ten sykający i wyraźnie 
zniecierpliwiony dyskutant powinien być dwukrotnie scharakteryzowany poprzez 
frazę o „starczym głosie”. Na tym bowiem polega Berentowska technika identyfika-
cji bohaterów – dzięki powtarzaniu tych samych określeń dotyczących ich urody 
(cytaty o Ninie), gestów (cytaty o majorze) czy ruchu i głosu.

Przykład pomylenia obu epitetów: w edycji z r. 1958 w tyradzie diwy najpierw 
pojawia się fraza „wszystko starcze!”, a potem wieloznaczne zdanie: „Albo te star-
cze damy tutejsze: O! oo! oo!” (D 114). W pierwodruku Berent zróżnicował obie 
eksklamacje, dając „wszystko s t a r c z e!” oraz „Albo te s t a r s z e  damy tutejsze 
[...]” (A 132). Czyli nawet edycje współczesne, adiustowane przez redaktorów do-
brych wydawnictw (tu – „Czytelnik”), wpadają w sidła zastawione przez cienkimi, 
pajęczymi nićmi szyte paralelizmy i zbieżności (sfałdowania) tkaniny ekspresjoni-
stycznej.

Kobiety „opieszałe” i „opierzałe”

Tytułowe przymiotniki mają czytelne definicje, bo „opieszały” to – jak chce polski 
Larousse – „Działający niechętnie i bardzo powoli, wolniej, niż mógłby; wykonywa-
ny, przebiegający zbyt wolno”, a „opierzały”, pochodzący od czasownika „opierzać 
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się”, który odnosi się do młodych ptaków i znaczy ‛porosnąć piórami’9, oczywiście 
może mieć konotacje przenośne, np. ‛stać się zasobnym, przybrać na wadze’. Dziś 
o opierzałym powiedziałoby się „puszysty”, wyzyskując nazwę sklepów dla osób 
pulchnych; używany przez Berenta neologizm – „zopierzały” – odbieram jako pew-
nego rodzaju stopień wyższy przymiotnika, bo chodzi zapewne o zaawansowany 
proces opierzania się, czyli nabywania obfitych kształtów (pisarz robi aluzje do 
dokarmianych na siłę mieszkanek haremów).

Różniące się jedną literą (dwuznaki „sz” i „rz”) oraz prefiksem („opierzały” – „zo-
pierzały”) epitety były kłopotliwe dla drukarza z początku w. XX, choć częściej 
pojawiający się w tekście wyraz „opieszały” jest zasadniczo poprawnie składany 
(zob. A 4, 83, 85, 99, 110, 201–202); mój niepokój budzi dopiero zdanie, w którym 
drobnej i nerwowej Oli przeciwstawia się pełne kształty Leny (ma „włosy, które 
wchłonęły, rzekłbyś, w siebie cały nadmiar wegetacyjnych soków wspaniałego cia-
ła [...]”, A 19) oraz Niny (już na wstępie postrzegana jest jako osoba pulchna i cha-
rakteryzująca się „sowitą jędrnością i pełnią kształtów, które, rychło patrzeć, staną 
się przelewne”, A 5), ale w taki sposób, że charakterystyka szwankuje i nie jest 
zgodna z poprzednimi, nieco mizoginistycznymi ujęciami: 

Jej [tj. Oli] nerwów dygotka wibrowała w niej wciąż nierównym tętnem pulsów, szły te tajemnicze 
p r ą d y  nerwów przez światło czy powietrze, uderzając w z o p i e s z a ł e  i puchem zagrzane ciała tam-
tych kobiet. [A 189] 

Otóż wątpliwości moje wiążą się z formą tego neologizmu i jego sensem. Zajmę 
się najpierw strukturą gramatyczną omawianego okazjonalizmu Berenta. Przedro-
stek „z-” powiązany bowiem został dwukrotnie w Oziminie z tytułowym słowem 
paragrafu – epitetem „opierzały”: 1) „białogłowy cieliste o miękkim wejrzeniu i pulch-
nych policzkach, rzekłbyś, jak to na Wschodzie: ciastem karmione i z o p i e r z a ł e 
na tej strawie” (A 18); 2) „Cieliste kobiety [...] i te wiotkie, z cierpkim grymasem 
nudy na licu z o p i e r z a ł y m  – wszystkie te kobiety spięła iskra życia w jeden 
łańcuch oczekiwania, przez który przebiegał niespodziany p r ą d  namiętności 
egzotycznej” (A 36). Zdania te mają zabarwienie antyfeministyczne, ale wszak na 
Wschodzie istotnie tamtejsi mężczyźni ongiś preferowali kobiety puszyste. Ważny 
jest fakt oczywistej semantyki fraz „kobiety opierzałe” i „kobiety zopierzałe” – to Ewy 
nie wstydzące się swych „przelewnych” wdzięków.

Dlatego nie przekonuje mnie określenie Leny i Niny jako kobiet mających „zo-
pieszałe [...] ciała”, bo kontekst (drobna Ola kontra postawne dwie damy) wymaga 
tu emendacji, wprowadzenia jedynego trafnego epitetu, a mianowicie „zopierzałe”: 
„uderzając w z o p i e r z a ł e  i puchem zagrzane ciała tamtych kobiet”, czyli w ‛cia-
ła puszyste i jeszcze dodatkowo ocieplane puchową pościelą buduaru gospodyni’! 
Myślę, iż słowo „prąd”, pojawiające się w dwu przytoczeniach (A 36 i 189), ma sens, 
gdy mowa o pobudzeniu pulchnych niewiast, spowodowanym występem śpiewaka 
bądź też sprzeciwem zdrowych kobiet w stosunku do chorej na „dygotkę” nerwów 

9 Encyklopedia powszechna. Encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z. Uniwersalna 
encyklopedia od A do Z. Red. T. Michałowski, M. D. Krajewska. M. Gumkowski. Oprac. haseł 
M. G r oc h o w s k i  [i in.]. Wrocław 2006, s. 634, hasła: Opieszały; Opierzyć się – Opierzać się.
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malarki Oli, w przedostatnim rozdziale powieści ujrzanej przez przedstawicieli ludu 
Warszawy jako Mora – śmierć.

„Kominek” czy „komin”?

Już na początku powieści pojawia się w wyposażeniu jednego z pokojów (sąsiadu-
jącego z głównym salonem) bardzo modny podówczas – i obecnie też! – mieszczań-
ski kominek: 

Nie śpieszyła się [Nina] jednak do salonu [...]. W sąsiednim pokoju zatrzymała się przed lustrem 
[...]. 

[...] Od kominka biła łuna na pokój [...]. [A 59]

W nagłym opadzie w nieufność co do siebie powróciła [Nina] smętnie pod lustro, do kominka. [A 9]

W związku z takim usytuowaniem tego źródła ciepła i efektów kolorystycznych 
– koło zwierciadła, do którego kobiety stale podchodzą, by poprawić sobie koafiurę 
– motyw kominkowy będzie powracał w opisach didaskaliów, towarzyszących akcji 
bankietowej i tanecznej.

Młoda bohaterka, stojąc przed lustrem, obserwowała, jak „od k o m i n k a  biła 
łuna na pokój, a przesycona mglistym pomrokiem wnętrza osiadła zaledwie nalotem 
czerwonym na tafli lustrzanej, nie wnikając w jej głąb ciemną” (A 59). Mamy tu 
i szersze, poetyczne, przedstawienie tego pożytecznego urządzenia: 

Na palenisku osunęło się kilka brewion [!]10, dobywając z zarzewia płomienie ostatnie, tak wartko 
trzepoczące się ognistymi skrzydły, tak żwawe w iskier warkoczach, niby w tańcu rozwianych, że ta ich 
chyżość i swawola zadrwiły – wydało się Ninie – z jej smętku. [A 60] 

Ten sam opis kominka i bijącej od niego łuny powtórzy się kilka stronic dalej: 

Na k o m i n k u  dogasały tymczasem głownie, osuwała się ze zwierciadła pulsująca łuna, pozosta-
wiając na nim tylko żółty blask świecy, a na tej chłodnej powierzchni odbicie jej [tj. Niny] twarzy, jak 
gdyby nagle nie do poznania zmienionej. [A 63] 

Między tymi dwoma najazdami kamery narracyjnej na kominek z głowniami 
(bierwionami) i wibrującym blaskiem umieszcza autor rodzajową scenkę zalotów 
łysego bawidamka Horodyskiego do Niny: 

Jego stać było na razie tylko na nieokreślone pomruki aprobaty: w czerwonej poświacie bijącej od 
k o m i n a  złocił się śniady puch na szyi dziewczyny i prześwietlały zwiewne kosmyki włosów pod usza-
mi. [A 60–61] 

Zecer nie dokończył lektury przepisywanego słowa (zamiast „kominka” zobaczył 
krótszą wersję – „komina”!). Uważam, że nie chodzi tu tylko o zasadniczy, stały 
punkt badań erratologii (patrz: wcześniejsze uwagi tekstologiczne w rozdziale 
Warsztat tkacki Berenta), ale i o kolizję z realiami – gdyby ogień był rzeczywiście 
widoczny przez ściany obudowy komina, to opisywanemu pomieszczeniu groziłby 
pożar.

10 Ewidentnie błąd zecera. W późniejszych wydaniach (od wyd. C) już poprawnie: „bierwion”. 
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„Płomienie” czy „płonienie”?

Nie jest to jedyny kłopot filologiczny z ogniem w Oziminie. Chociaż w bogatych 
wnętrzach pałacu Niemanów zainstalowano już oświetlenie elektryczne, to niekie-
dy korzysta się także z bardziej dekoracyjnych i nastrojowych świec („żółty blask 
świecy” na kominku, A 63; „lokaj zgasił świecę na kominku [tym razem chodzi 
o kominek w gabinecie] i rozniecił elektryczność”, A 38). W bibliotece, po zgaszeniu 
lamp, pozostała jedna świeca, którą ogląda profesor w chwili, gdy major udaje się 
do swej sypialni: „Pod świecy żółte mruganie miotał się ten cień na ścianie jak 
strzyga, a gdy ramię z kijem wyrzuciło się ku górze, sięgała ich sylweta [majora 
i zarazem strzygi!] wydłużona aż hen na pułap” (A 177). Gdy gość z Krakowa wcho-
dził na opuszczone przez biesiadników salony: 

Zasłony na oknach były tu jeszcze nie podniesione, a światła pogaszono w żyrandolach. Woń per-
fum pomieszanych, kurz i duchota jakby od potu ludzkiego zawisały tu w powietrzu pod jedynej świe-
cy i gromniczne jakby p ł o m i e n i e. [A 176–177]

Emendacja moja polega na tym, że „płomienie” pragnąłbym zastąpić rzeczow-
nikiem odsłownym – „płonienie” (dawniej chciałem w tym miejscu umieścić Miria-
mowskie „płomienienie”11). Jakie są powody wysunięcia tak śmiałego pomysłu 
tekstologicznego? Po pierwsze, w obecnym brzmieniu prowokuje ów passus do 
wyeliminowania z drugiego zdania spójnika, tak by zakończenie wypowiedzi przy-
brało formę: „pod jedynej świecy gromniczne jakby płomienie”12. Gdyby ostatnim 
słowem zdania był rzeczownik odczasownikowy, czyli „płonienie” lub „płomienie-
nie”13, to końcówka akapitu mogłaby brzmieć następująco: „pod jedynej świecy – 
i gromniczne jakby – płonienie” (pauzami zaznaczam rytm i sensowny podział 
wypowiedzi). Po drugie, należy przypomnieć, że w całej Oziminie jest kilkadziesiąt 
zdań nominalnych, w których „rozpędnikiem” (by użyć poręcznego neologizmu 
Karola Irzykowskiego) bywa przyimek „pod”, a towarzyszy mu przeważnie rzeczow-
nik odsłowny; już w trzecim akapicie czytamy: „p o d  to przymrużone, wężowe 
z a p a t r z e n i e  skośnych oczu” Niny (A 4). Potem widzimy m.in. zagęszczenie tej 
konstrukcji składniowej na stronicach wokół problematycznego „płomienia”: „p o d 
[...] k ł ę b i e n i e  s i ę  słonecznego wiru” (A 176), „P o d  świecy żółte m r u g a n i e” 
(A 177). To zmasowane posłużenie się motywem świetlnym wraz z syntaksą nomi-
nalną podpowiada mi, iż pomiędzy cytowanymi frazami powinna pojawić się jeszcze 
jedna, a mianowicie: „p o d  jedynej świecy i gromniczne jakby p ł o n i e n i e” (A 177). 
Po trzecie, w tekście powieści występują podobne do „płonienia” rzeczowniki od-
słowne; są to m.in. „spłonienie” (A 183, 262) i „rozpromienienie” (A 173, 234). Ale 
czy lepsze jest „gromniczne jakby płonienie”, czy też „gromniczne jakby płomienie-
nie” – tego nie potrafię rozstrzygnąć!

11 Zob. moją recenzję („Pamiętnik Literacki” 1975, z. 1) omawiającą opracowane przez M. G ł o w i ń-
s k i e g o, wspomniane tu już, wydanie Oziminy w serii „Biblioteka Narodowa”.

12 Tak zresztą uczyniono w wydaniach C, D, E, F, G, czyli w latach 1933–1995.
13 Wyraz ten został użyty przez Z. P r z e s m y c k i e g o  (M i r i a m a) w słynnym tłumaczeniu wiersza 

A. R i m b a u d a  Statek pijany (pierwodruk przekładu: „Świat” 1892, nr 2). Zob. przedruk książ-
kowy: J. L i s o w s k i, Antologia poezji francuskiej. T. 4: Od Rimbauda do naszych dni. Warszawa 
2006, s. 37 („pod słońc płomienienie [...] / Fermentują miłości żółciowe czerwienie”).
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„Siepały” czy „siepały się”?

Jako badacz i wydawca dzieł Żeromskiego wiem, iż jednym z ulubionych wyrazów 
autora Syzyfowych prac był czasownik „siepać (się)”, zaczerpnięty przezeń z gwary 
świętokrzyskiej lub z Lindego, gdzie wyjaśnienie sensu hasła brzmi: ‛szarpać się, 
pasować się, mocować się, walczyć’14. Jest to leksem tak bardzo związany ze stylem 
Żeromskiego, iż w Słowniku Doroszewskiego 2/3 przykładów użyć tego czasownika 
pochodzi właśnie z pism autora Popiołów15. Już na początku Oziminy Zaremba, 
patrząc na Olę, analizuje w myśli nerwowość malarki: „jej siły wewnętrzne [...] 
s i e p i ą  s i ę  oto bez sprzęgu i wybijają na zewnątrz jakąś potępieńczą władzą 
bolesnych odgadywań, przeczuć, wróżbnoczucia” (A 14). W tym zdaniu „siepać się” 
użyto jako synonimu czasownika „miotać się” czy „rzucać się”. Uważam, że iden-
tycznie chciał pisarz skorzystać z tegoż wyrazu w późniejszym fragmencie, gdzie 
mowa o „rojeniach kobiecych”: 

Na skrzydłach jątek [!]16 jednodniowych s i e p a ł y  w tym błędnym promieniu słońca wyrojem 
niecierpliwym zapały krótkie, siły bezwolne, energie płone: młodości fanfara święciła swe tryumfy! [A 118] 

„Zapały” nie „siepały” (‛rzucały’) tu niczym, lecz same były w walce z sobą, więc 
„s i e p a ł y  s i ę”! 

„Chromy” czy „chramy”?

W opowieści sybiraka Komierowskiego jeden urywek dotyczy podświadomości kaj-
daniarzy: 

Więzienie c h r o m e m  się staje, w pstre kopuły się nakrywa, w żółte krzyże jeży, a czady i wyziewy 
tej gnojnej trzody ludzkiej biją jakby z kadzielnic pomrokiem srebrzystym; [...] w skłócone rozdzwony 
cerkiewne brzęczą kajdany. [A 157] 

W wydaniu Dzieł wybranych bezsensowny tu „chrom” poprawiono na „chram”, 
korespondujący z „kopułami”, „krzyżami”, „kadzielnicami” bądź „rozdzwonami 
cerkiewnymi” (D 133). Także Głowiński (E 144) przyjął tę emendację. Jednakże nie 
wszyscy wydawcy są przekonani, że „chromy” (‛mieszanina kolorów’) z innego roz-
działu powieści także należy przekształcić w „chramy”. Oto odpowiedni wyimek 
z opisu kosmopolitycznej diwy: 

I biła od tej kobiety fanfarą owa melodia wartkiego po stolicach życia, gdy roziskrzą się światła 
wieczorne i roztworzą najjaskrawsze kramy podniet nerwowych dla tłumów, gdy sztucznych świateł 
podnieta gorączkowa zagra jakby do ataku wszystkim pulsom woli w tym podwieczornym niepokoju 

14 S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego. Wyd. 3. T. 5. Warszawa 1951, s. 262, hasło: Siepacki. Por. 
mój komentarz w: S. Ż e r o m s k i, Syzyfowe prace. Wstęp, objaśnienia J. P a s z e k. Oprac. dy-
daktyczne K. H e s k a - K w a ś n i e w i c z, B. Z e l e r. Katowice 1997, s. 257 („siepać się – szarpać 
się, gwałtownie rzucać się”).

15 Słownik języka polskiego. Pod red. W. D o r o s z e w s k i e g o. T. 8. Warszawa 1966, s. 213, hasła: 
Siepać; Siepać się).

16 Powinno być: „jętek”. W późniejszych wydaniach (od wyd. C) poprawiono ten błąd. 
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wibrującego wprost czasu, gdy bruki same niosą elastycznymi kroki w świetliste c h r o m y  tłumnej 
żądzy użycia. [A 31]

Tylko w wydaniu czwartym „chromy” poprawiono na „chramy” (D 29). A przecież 
wystarczy przeczytać następny akapit („– »Teodora!« – ryczał taki sam tłum może, 
jak ten, który pcha się oto w natłokach po marmurowych schodach świetlistego 
p a ł a c u  [...]”, A 31), by przekonać się, że nie chodzi tu o „mieszaninę kolorów” 
(nb. powstawałby wówczas pleonazm – „świetlista mieszanina świecących się ko-
lorów”!), lecz o świątynię sztuki, teatr, nazwaną z rosyjska chramem! Przy okazji: 
czy fraza „zagra jakby do ataku wszystkim pulsom woli” nie powinna kończyć się 
słowami „pulsom gwoli” lub „kwoli” (bo Berent też tak pisze)? Gdzie tu „wola” tłu-
mów, gdy działają instynktownie? Wszak „bruki same niosą [te tłumy]”! 

„Drohomilskie” czy „dobromilskie” druki?

Profesor z Krakowa podziwia bibliotekę Niemana: 

Obfity księgozbiór gospodarza zasobny był w najrzadsze druki rakowskie, oliwskie, brzeskie, d r o-
h o m i l s k i e, mohylowskie, pochodzące zgoła ze wszystkich tych kątów i kresów Rzeczypospolitej, gdzie 
dawniej pracowały tłocznie drukarskie, a dziś kozy się pasą lub żeruje ciemne mrowie ludzkie. [A 167] 

Głowiński twierdzi: „Nie udało się [...] ustalić, czym są »druki drohomilskie«” 
(E 153). Obecnie, m.in. dzięki Internetowi, łatwo sprawdzić, że nie istnieje przy-
miotnik „drohomilski”, a pod hasłem Jan Szczęsny Herburt (1567–1616) w Wikipe-
dii odnajdzie się szereg tomów z początku XVII stulecia, wydrukowanych w Dobro-
milu (są to książki Długosza, Kadłubka, Orzechowskiego), a więc Berent popełnił 
błąd (jeśli nie „pomógł” mu zecer!) dotyczący realiów i należy to uświadomić czytel-
nikowi w przypisach17. 

„Mierzawszczyzna” czy „mierzawszczyna”?

Carski pułkownik używa krzyżówek słów polskich i rosyjskich. Tak jest i w jego 
ocenie roli barona w gabinetowych naradach gości zebranych na raucie:

– Ot i jenerał sam! – dodawał wnet w myślach – ot i głównokomandujuszczy ichniej tu dziś egzy-
stencji: tej omiękłości i zniedołężnienia życia, tego królowania kobiet i całej tej m i e r z a w s z c z y n y! 
[A 146] 

W wydaniach powojennych poprawiono pointę tej tyrady, wprowadzając zgod-
ny z polszczyzną zapis: „m i e r z a w s z c z y z n y” (D 283; sens: ‛ohyda’). Atoli 
emendacja ta jest zbędna, bo już Hultberg zauważył, że w owej kontaminacji rosyj-
sko-polskiej chodzi o rzeczownik „mierzawszczina” (od „mierzawiec” – ‛łajdak’), 
czyli „m i e r z a w s z c z y n a” w zapisie Berenta może pozostać18. 

17 Zob. mój artykuł O bibliofilstwie Berenta (w zb.: Studia bibliologiczne. T. 2. Red. J. Paszek. Kato-
wice 1988).

18 H u l t b e r g, op. cit., s. 202.
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Kłopoty z „ź”

Jak wiadomo, w niektórych rejonach kraju (w tym i w Warszawie) czasownik „mier- 
znąć” w formach koniugacyjnych ma dwojaką wymowę – przez „z” (dokładniej: „r-z”) 
lub „ź”. Co edytor może więc uczynić z Berentowską frazą włożoną w usta rosyj-
skiego pułkownika: „człowiek samemu sobie m i e r ź n i e” (A 66)? Wydanie „Biblio-
teki Narodowej” daje tu „mierźnie” (E 64), ale edycja „Czytelnika” – „mierznie” (D 59). 
Myślę, iż pułkownik „nasiąkł” warszawską wymową, stąd nie trzeba zamieniać „ź” 
na „z” (ciekawe, że komputer podkreśla mi wersję „mierznie”, a nie czepia się „mierź-
nie” – programista pochodził ze stolicy?).

Zachowałbym też warszawską dykcję nauczycielki Wandy, gdy po wyjściu 
z więzienia (i po „konwersacjach” z Mańką „Kalosz”) powiada: „Ja tak ździczałam, 
tak od ludzi odwykłam, że mam wrażliwsze spojrzenie na [...] wszystko od innych”; 
Wanda chce się leczyć „ze ździczenia” (A 74). Powojenne edycje Oziminy nie odno-
towują śladów gwarowych w wymowie „siłaczki”. 

Dylematy, dywagacje, dywinacje

Po omówieniu 10 najważniejszych – moim zdaniem – wątpliwych kwestii tekstolo-
gicznych Oziminy, chciałbym jeszcze wyliczyć pokrótce inne nurtujące mnie zjawi-
ska i znaleziska w tej trudnej powieści. Będą to pomniejszej rangi dylematy, 
a znacznie częściej różnorakie dywagacje. Czy wpadnę na pomysł zasługujący na 
miano dywinacji edytorskiej19 – tego nie jestem pewny. Poruszam się zgodnie z ko-
lejnością 18 rozdziałów utworu Berenta. 

„O d e z w a n i a  s i ę” c z y  „o d e z w a n i e  s i ę”?

Muzyk, adorator Oli – 

Był tak dalece nieopierzony w doświadczenie, że oszczędził mu [tj. Bolkowi] w ogóle o d e z w a n i a 
s i ę, decydując w pośpiechu za niego: 

– Pan nie zauważył! [A 17] 

Wydanie „Czytelnika” wprowadza emendację („o d e z w a n i e  s i ę”, D 18), ale 
jeśli możliwe są obie te wersje, to pozostawiłbym brzmienie pierwodruku. 

R o l a  p a u z y

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej, profesor psychologii Józef Pieter, przekonał 
mnie, gdy byłem redaktorem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (lata 1971–
1973), że przed drugą wojną światową (a tym bardziej przed pierwszą) istniało 
w sztuce kompozycji literackiej coś, co nazywał „półakapitem”. Chodzi o podziały 
wewnętrzne w obrębie dłuższych akapitów. Dostrzegam tę manierę również u Be-
renta: przykładowo – na stronicach 22–23 wydania A pojawia się 25-wersowa ca-

19 Zob. S. P i g o ń, Demagogia philologica. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 25. Pigoń stwierdza, że 
dobry filolog powinien mieć dar dywinacji w tropieniu intencji badanych autorów.
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łostka tekstu, w której, zdaniem autora, powinny być pauzy po słowach „rzymska 
matrona” oraz „podrywem godności” (akapit zaczyna się od frazy: „Oto pani o dłu-
giej twarzy”, a czytelnik wie, iż to Lena!). Edycje powojenne nie respektują tego 
dawniejszego chwytu retorycznego. A szkoda!

 „Ż ą d z a  u ż y c i a” c z y  „ż y c i a”?

W cytowanym już passusie dotyczącym chramów lub chromów teatralnych pojawia 
się w wygłosie wypowiedzi „tłumna żądza u ż y c i a” (A 31). Wydanie „Czytelnika” 
daje tu inny wariant tej frazy: „tłumna żądza ż y c i a” (D 29), chociaż na kolejnej 
stronicy mamy potwierdzenie – ironiczne – że chodzi o „stołeczny patrycjat u ż y c i a” 
(A 32), czyli nie powinno się zamieniać poprzedniego uzasadnionego kontekstem 
antymieszczańskim „użycia” na wersję niczym nie uargumentowaną („życia”).

I n w e r s j a

Redaktora aż kusi, by ułatwiać czytelnikowi lekturę pokrętnego zdania, godnego 
barokowej składni Sępa Szarzyńskiego: „Drzwi ledwo słyszne zapadnięcie w zamku, 
cwałem a lekko ponoszona po brukach kareta” (A 33), zamieniając je na: „Ledwo 
słyszne zapadnięcie drzwi w zamek, cwałem a lekko ponoszona po brukach kareta” 
(D 31). W edycji Głowińskiego zachowano jednak tę barokową inwersję! 

„K l ę p a” c z y  „k l e m p a”?

Oczywiście, piszemy od dawna (chociażby od czasów Lindego) tytułowe słówko: 
„klępa” (‛niezgrabna, ociężała, niechlujna kobieta, flądra’), a nie „klempa”. Dlacze-
go jednak i w pierwodruku (A 55: „tym klempom z salonu”), i w wersji opracowanej 
dla „Biblioteki Narodowej” (E 54) zauważamy „klempy”? Możliwe, że na przełomie 
XIX i XX w. łączono to słowo z niemieckim rzeczownikiem „Klempe” (‛stara, licha 
krowa’), bo wszak i w Próchnie zapisano klępę nieortograficznie20! Nb. podobnie jest 
z dwojakim zapisem wyrazu „sople” i „cople”: „postać starca o s o p l a c h  siwych 
wąsów” (A 96); „Nad c o p l a m i  wąsów, w dziobie twarzy zgrzybiałej żarzyły się 
źrenice [...]” (A 215). Linde uświadamia nas, iż po niemiecku sopel zwie się „Zopf”, 
„Zipfel”, „Zapfen”21, a więc wymawia się to „copf”, skąd blisko do powtarzanego 
w Oziminie „copla” (A 215, 220: „białych c o p l i  wąsów” majora). 

„N a h a ł” c z y  „n a c h a ł”?

Rosyjskie słowo „nachał” (‛arogant, impertynent’) nie ma nic wspólnego z nahajką, 
a dużo z „nachalnością”22, więc „nahał” z pierwodruku (A 67) i z przedruku „Biblio-

20 Zob. A. B a ń k o w s k i, Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa 2000, s. 700, 
hasło: Klępa. Zob. też W. B e r e n t: Próchno. Warszawa 1903, s. 90 („ich klempy ospałe po lożach”); 
Próchno. Wrocław 1979, s. 86.

21 L i n d e, op. cit., s. 367, hasło: Sopel.
22 B a ń k o w s k i, op. cit., t. 2, s. 239–240, hasło: Nachalny. Mowa tu o rusycyzmie „świeżym”, wpro-

wadzonym przez Żeromskiego; jest też o pokrewieństwie z „nachał”.
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teki Narodowej” (E 65) należy poprawić na „n a c h a ł”, tak jak to uczyniono w edy-
cji „Czytelnika” (D 60) i Państwowego Instytutu Wydawniczego (G 57).

„S k ą d” c z y  „s t ą d”?

Nie mogę zrozumieć, czemu we wszystkich publikacjach Oziminy powtarza się 
zdanie Wandy o dzieciach, które ją okradały: „S k ą d  to wszystko [tj. nielegalne 
nauczanie dzieci] na jaw wyszło” (A 75). Przecie po polsku jedyną poprawną frazą 
powinna być taka: „S t ą d  to wszystko na jaw wyszło” = „Stąd policja się dowie-
działa (w dochodzeniu, dotyczącym sprawców kradzieży)”. Znów podejrzewam ze-
cera, iż zapamiętał zapytanie Niny z poprzedniej stronicy („Skąd?”, A 74) i bezmyśl-
nie wprowadził je do wypowiedzi Wandy. 

A n a g r a m

Wanda najpierw „p r z y p o m n i a ł a  powoli swe przejścia” (A 78), a potem „p r z y-
p o m i n a ł a  tego grubego [...] cywilnego” carskiego flika (A 80). Czy tu rzeczywiście 
jest – w kształcie anagramu – zachowana intencja pisarza? Tylko wydanie „Czytel-
nika” ma w obu kontekstach wersję „przypomniała” (D 65, 66), co potwierdza moją 
tezę o czytaniu przez zecera tylko początku wyrazu (bo redakcja nie uzasadniła tej 
emendacji). 

„G e n t i l e z z y” c z y  „g e n t i l e z z i e”?

W polszczyźnie większość rzeczowników, w tym i obcych, odmienia się (już nawet 
„kakao” można w nieoficjalnym dyskursie deklinować!), a przy odmianie obcych 
bierze się pod uwagę ich wymowę, więc musi dziwić, że występujące w jednym ze 
zdań włoskie słowo „gentilezza”, poprawnie deklinowane w prawie wszystkich cy-
towanych tu edycjach: „zbierali się panowie, prostując swe członki oraz instynkty 
po nazbyt długiej wobec dam g e n t i l e z z y  [...]” (A 82) – czyli tak, jak odmieniamy 
powszechnie dziś znaną „pizzę” – w wydaniu „Czytelnika” pojawia się w innej formie: 
„po nazbyt długiej wobec dam g e n t i l e z z i e” (D 72). Czy redaktor, nie znając 
właściwej wymowy, czytał ten wyraz tak, jak go widział w zapisie, tj. wymawiał 
podwójne „z” zamiast „c” (a ciekawe, jak odczytywał początkową cząstkę „ge”), czy 
też w ten sposób próbował „spolszczyć” obce słowo? 

„U s t a k r a t n i a ć”?

Młodzieniec, który jest zafascynowany Francją (nosi nawet „bródkę francuską”, 
A 82), zapala się na wspomnienie Paryża: „Tam rządzi ludźmi potęga, o której my 
tu pojęcia nie mamy: zaraźliwość rytmem życia. Tam u s t a k r a t n i a  ludzi potęga 
widowni życia jawnej” (A 83). Następne wydania dają wersję „ustokrotnia”, bo 
w naszych leksykonach mamy tylko hasła „ustokrotnić” lub „ustokrotniać”. Berent 
potrafi się posłużyć oficjalną formą („w coraz to zimniejszym lęku, lecz s t o k r o t-
n i e  mędrszym w takich razach czuciem”, A 126; „w tym u s t o k r o t n i e n i u  sił 
kobiecych”, A 122), więc może w rozpatrywanym kazusie chciał wyśmiać sfrancu-
ziałego mężczyznę, co zapomniał języka ojczystego? A może autor lubi takie często-
tliwe czasowniki? Przykładowo: „nie starając się u s p a k a j a ć  tamtej [tj. Oli], 
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muskała ją po głowie” (A 187), co oczywiście poprawiano na „uspokajać” (D 158), 
choć Doroszewski daje hasło: Uspakajać23. 

„I n o w i e r c z y”?

Ksiądz traktuje rosyjskiego pułkownika jako „człowieka i n o w i e r c z e g o” (A 89), 
a „damy surowe [...] spoglądały na diwę z rezerwą, lecz i respektem, jak na mon-
strancję i n o w i e r c z ą” (A 117). Pomimo tego, że już wydanie „Czytelnika” wpro-
wadziło pisownię „monstrancję i n n o w i e r c z ą” (D 101) – pozostawiając jednak 
„człowieka inowierczego” (D 78) – to nawet w edycji PIW-u mamy „człowieka ino-
wierczego” (G 74) i „monstrancję inowierczą” (G 94). A przecie Linde znał „innowier-
nika”24. 

C e n z u r a  c a r s k a

Ola w sprzeczce z Leną nagle mówi o losie kobiet, które towarzyszyły sybirakom 
podczas wygnania: „Bo zgodzisz się, że te akcesoria oraz insygnia »siostrzane« dla... 
No, przecież chyba rozumiesz?” (A 191). Myślę, że tu nie powinno się być katonem 
edytorstwa i że można wcielić do tekstu głównego wyjaśnienia, jakie pojawiły się 
w publikacjach Oziminy w r. 1924 („dla... kozaków chyba”) czy – lepiej, bo bez po-
dwojenia słówka „chyba” – w r. 1933 („dla... kozaków”). Przecie w r. 1910 było takie 
dookreślenie niedozwolone! 

„J e j  ś l e p i a” c z y  „j e g o  ś l e p i a”?

W zdaniu „Zaś nad tacą, dzbanem i czarką wyziera łeb kukły czarny i białopoły-
skliwe j e j  ślepia” (A 247) oczywiste jest, że chodzi o „jego ślepia”, bo w sekwencji 
wyrazów „łeb kukły czarny” najistotniejszy jest „łeb”, a nie „kukła”. Nikt dotąd nie 
odważył się tego poprawić! Autor podpowiada sam tę wersję: Nina obzierała się „na 
ten czarnoszklisty łeb i gały w n i m  białe” (A 250). A może chodzi o zachowanie 
„niestarannej staranności” dykcji ekspresjonistycznej? 

„M u” c z y  „m i”?

Wanda zwraca się do Niny z prośbą, by poprawiła uczesanie („te włosy w wicher 
nieładu wokół twarzy” układają się, A 262): „Och, nie, nie rób tego m u  na złość! 
Nie rozrzucaj ich. Nie mogę patrzeć!” (A 263). Uparta Nina czyni wszystko, by iryto-
wać Wandę: „Chwytała w garście włosy i [to] w małpio zwinnych ruchach, oplatając 
je koło ciemienia” (A 263). Kłócą się przyjaciółki, więc wątpliwy tekst powinien 
brzmieć: „nie rób tego m i  na złość”, bo w tym momencie Wanda jeszcze nic nie wie 
o intymnych związkach Niny z Zarembą, do którego mógłby ewentualnie odnosić 
się zaimek „mu”. 

„K r a s o l i c a” c z y  „k r a s n o l i c a”?

Po bitwie kozaków z pielgrzymami („jedwabioszwarcami”) i warszawskimi robotni-

23 Słownik języka polskiego, t. 9 (1967), s. 687.
24 L i n d e, op. cit., t. 2, s. 208, hasła: Innowierca; Innowiernik; Innowierstwo. 
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kami pojawili się na ulicy stróże, czyli stołeczni ciecie. Obserwują dziwne ruchy 
i gesty Oli nad trupem Zaremby. Jeden z Mazurów podchodzi odważnie do malar-
ki: „ujrzał twarz k r a s o l i c y  popielną i złote oczy ogromne” (A 323). Domyśla się, 
że jest to „Mora na poboisku!” (A 323). Słowniki języka polskiego (a i rosyjskiego) 
nie znają takiego wyrazu. Najbliżej byłoby tu do terminu Lindego – „k r a s n o l i-
c y”25. Wykorzystał je Głowiński w swym wydaniu (E 295). A może Berent stworzył 
okazjonalizm, odwołując się do „krasawicy”? Jest też u Lindego określenie Wenery 
– „Krasopani”26.

E r r a t y

Berent w erracie, dodanej na stronicy 341 pierwodruku, poprawia tylko dwa błędy 
dzieła, tak bardzo usianego pomyłkami zecera: „Padały i tu pierwsze ziarna zasły-
chu, [...] docucające się sił w r z e c z a c h  bezwładnych [...]” (A 325); „Nie sprawu-
jeż się tu naprawdę misterium podziemi: o d ż y t e  – eleuzyjskie?” (A 334). W pierw-
szym zdaniu ma być „r z e s z a c h”, w drugim – „o d ż y ł e”. Ciekawe, że tą erratą 
przejął się częściowo wydawca „Biblioteki Narodowej” („rzeszach”, E 297), a całko-
wicie redakcja PIW-u (G 257, 264). 

Powrót do manufaktury tkacza

Uczonym w piśmie (Berentowskim, oczywiście!) znana jest od dawna anegdota fi-
lologiczna o emendacji redaktora „Czytelnika” dotyczącej liczenia fig w następują-
cym fragmencie Oziminy: 

Z awanturniczego życia pana majora po świecie mamy tu wszyscy w rezultacie tyle: (baron pokazał 
f i g ę), a jego rozumienie naszych konieczności oraz intencji równa się t e m u ż. Gdyby cała przeszłość 
spoglądała na nas z aprobatą lub nie, mielibyśmy w zysku lub stracie t y l e ż. (Tu baron pokazał trzecią 
f i g ę). [A 228–229] 

Przedstawiciel znanej oficyny pisze o swojej próbie ulepszenia tekstu: „uderza 
każdego uważnego czytelnika wstępu [chyba: »ustępu«?]”, że „nie ma nigdzie mowy 
o »drugiej fidze«. To wyraźne »przeliczenie się« autora pozwoliliśmy sobie poprawić” 
(D 280). Wydrwił te redakcyjne obliczenia Ludwik Bogdan Grzeniewski, wskazując 
na metonimię („równa się temuż”), a zarazem wychwalając skrupulatność autora 
(w świetle dotychczasowych dociekań – przesadził): 

Przeliczył się Berent z figami?! Onże, Wacław Berent, arcywzór skrupulatności, ten, który latami 
pisał i szlifował, dziesiątki lat mając w rezerwie, aby ewentualną omyłkę poprawić, jak nie w drugim, 
to w trzecim, świadomie ostatecznym wydaniu...27 

Trzy postacie Oziminy – profesor, poeta Woyda oraz żona barona – wypowiada-
ją się o t k a n i n i e  życia społecznego w Polsce, kraju o dumnej i tragicznej „ty-

25 Ibidem, s. 484, hasło: Krasić.
26 Ibidem, s. 485.
27 L. B. G r z e n i e w s k i, „Drobiazgów duch, wspaniały i powietrzny...” Szkice o realiach literatury. 

Wyd. 2, uzup. Warszawa 1981, s. 47.

I-1.indd   21 2014-09-03   13:57:45



ROZPRAWY I ARTYKUŁY22

siącoletniej” historii (A 176 – „Arka tysiącoletniej mowy narodu” to aluzja do roz-
ważań Juliusza Słowackiego w Królu-Duchu o naszych dziejach bajecznych i rze-
czywistych): 

onego czasu przychodzili tu ludzie po kontakt czuciowy ze społecznością. Każdy nić własnej przędzy 
wplatał w tę t k a n i n ę  duchowego stylu czasów. [A 24] 

A gdy to koło gdziekolwiek w gromadzie ludzkiej stanie, wówczas wzorzystość życia naszego, choć 
dla oczu pospolitych zda się taką, jak wszędzie na świecie, to przecie każda tej t k a n i n y  niteczka jest 
barwiona w obłudzie przed sobą [...]. [A 197] 

A tak roją oni [tj. romantycy] przecie. Czy aby te nici ich właśnie najbardziej wzorzystych t k a n i n 
nie są barwione w kłamie wobec życia? [A 199] 

Myślę na koniec mych rozważań, że podejmując próbę przewidywania losu 
Polski, Berent wykreował tak gęstą i spójną (w sensie filologicznym) tkaninę, iż 
mało kto dostrzega sfalowania czy uszkodzenia jej wątku bądź osnowy. Od nowa 
badam dzieło, którego fundamentalną ideą jest zmiana spojrzenia na historiografię 
narodową. Od nowa zajmuję się dziś tekstologią Oziminy, bo o profetyzmie powie-
ści pisałem już dawniej.

A b s t r a c t

JERZY PASZEK University of Silesia, Katowice

 “TEXTURE OF SPIRITUAL STYLE OF TIMES” ON THE TEXT OF WACŁAW BERENT’S 
“OZIMINA” (“WINTER CORN”) AFRESH

The author of the textological sketch studies the successive editions of Wacław Berent’s Ozimina (Win-
ter Corn). The first edition dated 1911 (as a matter of fact – end of 1910) was wrongly edited (e.g. ac-
cumulation of typographical errors as “samnambula,” though the same page contains the proper 
“somnambula [insomnia]” or “brewiona” instead of “bierwiona [log of wood]” etc.); the number of errors 
exceeds one hundred. The author of the article suggests a number of corrections to the novel’s text, 
e.g. he suggests a change of “komin [chimney]” into “kominek [fire place]” (as the fire place, not the 
chimney is the issue here), “siepały” (non-reflexive “struggled”) would be “siepały się” (reflexive ”strug-
gled”) and “druki drohomilskie [Drohomil prints]” – “druki dobromilskie [Dobromil prints]”. 
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ROMANA JAWORSKIEGO „WJEŻDŻANIE W MIASTO” URBANIZM  
OPOWIADAŃ*

„Moderna [...] bez miasta żyć nie mogła” – zauważa Małgorzata Baranowska1. Pro-
za Romana Jaworskiego potwierdza to rozpoznanie. Miastu nadaje on szczególne 
znaczenie. A mimo to ów motyw – będąc przedmiotem wielu szkiców i studiów 
poświęconych literaturze modernizmu2 – nie patronuje spotkaniu interpretatorów 
z „brzydką i trudną” (s. 179) twórczością autora Historii maniaków3. Nieraz jednak 
podkreślano rolę, jaką odgrywała w jego dziełach problematyka, która związana 
jest z interesującym nas pojęciem. Chodzi o diagnozę kultury, o kryzys współczesnej 
Jaworskiemu cywilizacji obserwowany i wyrażany przez niego dzięki deformacji, 
parodii, estetyce brzydoty, grze, „gestowi pięknoducha” (by przywołać kilka strate-
gii, jakie dostrzegli badacze4). Włodzimierz Bolecki pisze: „starcie kultury masowej 

* Tytuł nawiązuje do ostatniego zdania Zepsutego ornamentu, które brzmi: „Wkrótce wjechali w mia-
sto” (R. J a w o r s k i, Historie maniaków. Kraków 1978, s. 45. W toku rozważań odwołuję się do 
tego wydania, lokalizując cytaty bezpośrednio w tekście).

1 M. B a r a n o w s k a, Geniusz miasta. W: Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984, 
s. 128. M. B a r a n o w s k a  pisze też w haśle Urbanizm, antyurbanizm (w: Słownik literatury polskiej 
XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 1152): „przestrzeń tej literatury najczęściej 
organizuje […] miasto”.

2 Zob. M. P o p i e l, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w „Ziemi obiecanej” 
Reymonta. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4. – J. Z. B o r y s z e w s k i, Antyurbanizm młodopolski. 
„Argumenty” 1980, nr 1. – I. M a c i e j e w s k a, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a pro-
blemy naturalizmu. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. Red. E. Jan-
kowski, J. Kulczycka-Saloni. Wrocław 1984. – J. N o w a k o w s k i, Problemy młodopolskiego an-
tyurbanizmu. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Filologia Polska” 1990, z. 19.  
– J. J e d l i c k i, Proces przeciwko miastu. „Teksty Drugie” 1991, nr 5. – M. B a r a n o w s k a, 
„Miasto – wszechświat”. „Ozimina” Berenta. Jw., 1993, nr 3. – W. G u t o w s k i: Symbolika urba-
nistyczna w literaturze Młodej Polski. W zb.: Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji 
naukowej. Red. J. Data. Gdańsk 1993; Artysta – więzień urbanistycznych fantazmatów. O „Krzyku” 
Stanisława Przybyszewskiego. W: Konstelacja Przybyszewskiego. Toruń 2008.

3 Miastu nie poświęcają uwagi monografiści twórczości Jaworskiego: J. Z. M a c i e j e w s k i  (Kon-
struktor dziwnych światów. áGroteskowe, ludyczne i karnawałowe aspekty prozy Romana 
Jaworskiegoñ. Toruń 1990), K. K ł o s i ń s k i  (Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja – brzydota – 
groteska. Kraków 1992) oraz R. O k u l i c z - K o z a r y n  (Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego 
estetyka brzydoty. Warszawa 2003).

4 Poza monografiami zob. A. K u b a l e, Próba analizy groteski Romana Jaworskiego. „Wesele hra-
biego Orgaza”. „Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1975, nr 4. . 
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i wartości najwyższych [...] to sprawy, które ze szczególną siłą pojawią się w późnej 
twórczości Jaworskiego, ale które tkwią już w opowiadaniach”5. W pracach kry-
tycznych omawiających spuściznę literacką autora Miał iść podejmowane są głów-
nie dwa zasadnicze dla tej prozy zagadnienia: autotematyzm dzieła oraz krytyka 
kultury6. Miasto jako forma kondensująca czynniki cywilizacyjne staje się niejako 
„zwornikiem” obu wątków, umożliwia ich przenikanie się w poszczególnych utwo-
rach. Urbanizm organizuje tu miejsce dla pojawienia się krytycznej refleksji o kul-
turze, jak też rozważań o charakterze ontologiczno-epistemologicznym i autotema-
tycznym. 

Badacze dorobku Jaworskiego ukazywali jego nowoczesność, prekursorstwo 
wobec zjawisk i form XX-wiecznych. O macierzystym kontekście Historii maniaków, 
a więc epoce Młodej Polski7, wspominano tylko po to, by zaznaczyć nieprzystawal-
ność prozy „Charona moderny”8 do typowo młodopolskiego paradygmatu opartego 
na poetyce wyznania, uczuciowej ekspresji, imperatywie „szczerości”. Konfrontacja 
cech charakterystycznych dla twórczości Jaworskiego z myślą młodopolan prze-
biegała pod znakiem nawiązania na zasadzie negacji, chociaż w pracach krytycznych 
nazwisko autora Anioła milczącego przywoływane jest w jednym szeregu z ekspre-

– A. ł e b k o w s k a, Romana Jaworskiego gry z odbiorcą. „Historie maniaków”. „Pamiętnik Lite-
racki” 1981, z. 1. – J. K o p c i ń s k i, Antymodernistyczna parodia i groteska: „Wesele hrabiego 
Orgaza” Romana Jaworskiego. Jw., 1991, z. 3. – R. N y c z, Gest śmiechu. Z przemian świadomo-
ści literackiej początku XX wieku (do pierwszej wojny światowej). W: Język modernizmu. Prolego-
mena historycznoliterackie. Wrocław 1997. – W. B o l e c k i, Od potworów do znaków pustych. 
Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie Międzywojenne. W: Pre-teksty i teksty. Z zagad-
nień i związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1998.  

5 W. B o l e c k i, Jaworski redivivus. „Twórczość” 1978, nr 12, s. 136. 
6 Autotematyzm podkreśla M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a  (Literatura Młodej Polski. Warszawa 

1992, s. 269). B o l e c k i  (Jaworski redivivus, s. 137) dostrzega tu kontynuację późnomłodopol-
skiego zainteresowania karykaturą i groteską; autotematyzm widzi M. P ł a c h e c k i  (Antropologia 
błędu Romana Jaworskiego. Twórczość” 2002, nr 3, s. 58, 65); A. K o n k o w s k i  (Dancing i jego 
fikcje. „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 12, s. 45) i K o p c i ń s k i  (op. cit.) wprowadzają równanie: 
kryzys kultury tożsamy jest z załamaniem się twórczości – inni badacze też łączą oba wątki. Na 
temat krytyki kultury m.in. M a c i e j e w s k i  (op. cit., s. 85) pisze: „Przedmiotem swoistego ataku 
są [...] różne symptomy współczesnej kultury, zarówno tzw. mentalność mieszczańska, jak i arty-
stowska. A także wszelki […] motłoch, tłum i zbiorowość […]”; O k u l i c z - K o z a r y n  (op. cit., 
s. 55) widzi tu dandysa walczącego z industrializmem „cywilizacyjnej dżungli”, a R. Z r ę b o w i c z 
(Zapomniany ekspresjonista. „Ruch Literacki” 1961, z. 4/5, s. 189) stwierdza: „Wesele hrabiego 
Orgaza – to rodzaj encyklopedycznej klepsydry groteskowej, poświęconej beznadziejnemu upad-
kowi nowoczesnej kultury i cywilizacji”; problem kryzysu kultury podejmuje M. S t a l a  (Schronić 
się w śmieszność. áUwagi o „Hamlecie wtórym” Romana Jaworskiegoñ. W zb.: Dramat i teatr Dwu-
dziestolecia międzywojennego. Red. J. Popiel. Wrocław 1992).

7 Przypomnijmy, że Historie maniaków ukazały się w 1910 roku, ale poszczególne opowiadania zo-
stały napisane i były drukowane wcześniej: Miał iść (pierwodruk: „Krytyka” 1905, t. 2, z. 8); Ze-
psuty ornament (pierwodruk: „Nasz Kraj” 1907, t. 4, nr 3); Medi (pierwodruk: jw., nry 23–24); 
Trzecia godzina (pierwodruk: jw., 1908, t. 6, nry 5–6); Bania doktora Lipka (utwór napisany w maju 
1909). Te informacje podają B. C h e ł m i n i a k  i T. P o d o s k a  (Nota wydawcy. W: J a w o r s k i, 
op. cit., s. 290–294).

8  Określenie to do Jaworskiego odnosi N y c z  (Język modernizmu, s. 253), pisząc: „»Charon moder-
ny« – tak został nazwany Pichoń, najciekawsza kreacja Historii maniaków, lecz nazwa ta […] 
słuszniej należy się temu, kto ją stworzył”.

I-2.indd   24 2014-09-03   13:58:16



AGNIESZKA GRZELAK   Romana Jaworskiego „wjeżdżanie w miasto” 25

sjonistycznymi czy groteskowymi młodopolskimi realizacjami m.in. Tadeusza Mi-
cińskiego czy Karola Irzykowskiego9. 

W toku niniejszych rozważań sygnalizowane będą pokrewieństwa motywów 
miejskich występujących w Historiach maniaków i w późniejszych opowiadaniach 
z refleksją modernistów, jako że młodopolski urbanizm nie traktuje aglomeracji 
jednowymiarowo10, a ponadto Jaworskiego „wjeżdżanie w miasto” dokonuje się przy 
znaczącym wykorzystaniu stylistyki młodopolskiej z jej ekspresyjną manierą, nad-
datkiem nacechowania czy elementami naturalistycznego obrazowania – stylistyki 
znanej z takich powieści poświęconych miastu, jak np. Próchno Wacława Berenta, 
Ziemia obiecana Władysława Stanisława Reymonta, Ludzie bezdomni Stefana Że-
romskiego czy Krzyk Stanisława Przybyszewskiego. Konsekwencja w stosowaniu 
młodopolskiego schematu wynika – jak wyjaśnia to celowo nieumiarkowane wyko-
rzystanie Anna łebkowska – z przeświadczenia pisarza, iż „rzeczywistość jako taka 
dostępna jest jedynie przez pryzmat konwencji – przez szablon”, „wyzwolenie się 
spod [...] wszelkich przez kulturę wyznaczonych konwencji-ograniczeń jest nieosią-
galne”11, ale budzi również pewne podejrzenia, czy autor Historii maniaków nie gra 
z antyurbanistycznymi tendencjami epoki, czy jego kreacje miejskie nie są zatem 
w jakimś sensie parodią np. dokonujących się w miejskim krajobrazie, rozpaczli-
wych, dekadencko-katastroficznych wyznań porażonych bezradnością bohaterów 
Przybyszewskiego. 

Najogólniej, motyw miasta w opowiadaniach Jaworskiego pozwala czytelnikom 
na zestawienie, na zasadzie antynomii, dwóch typów postaci: tytułowego „maniaka” 
– indywidualisty, outsidera, dandysa (który najczęściej nie jest prostym porte-pa-

  9 ł e b k o w s k a  (op. cit., s. 6) pisze: „Podstawowym problemem Historii maniaków jest konflikt 
z konwencją epoki”. M. G ł o w i ń s k i  (Sztuczne awantury. W: J a w o r s k i, op. cit., s. 23, 14, 9) 
nazywa dzieło Jaworskiego „prozą pogranicza”, a formułując kategorię „pisarstwa języka obnażo-
nego”, łączy je z twórczością S. I. Witkiewicza i W. Gombrowicza, stosunek zaś Jaworskiego do 
najbliższej mu tradycji nazywa „tradycją przez negację”, korzystającą przede wszystkim z właści-
wości groteski (M. G ł o w i ń s k i: Drwiące requiem dla historii. O „Weselu hrabiego Orgaza” Roma-
na Jaworskiego. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 
2000. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 5; Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 
Kraków 1997, s. 319. Prace wybrane, t. 1). Ustalenia Głowińskiego powtarza K o p c i ń s k i  (op. cit., 
s. 74), pisząc o „zgodzie na czynne uczestnictwo w destrukcji starych [wzorów światopoglądowych 
i estetycznych]”. A. Z a l e w s k a  (Nowoczesność „Historii maniaków” Romana Jaworskiego. W zb.: 
Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki. Warszawa 
2003, s. 158) stwierdza, iż Jaworski przetwarza, a nie odrzuca współczesne mu konwencje. W. B o-
l e c k i  (Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Wrocław 1982; Jaworski redi-
vivus) i P ł a c h e c k i  (op. cit., s. 61) wskazują na powinowactwa m.in. z Witkacym, z Schulzem, 
z Gombrowiczem; N y c z  (Język modernizmu, s. 255) i M. P o p i e l  (Oblicza wzniosłości. Estetyka 
powieści młodopolskiej. Kraków 1999, s. 222) uzupełniają je o kreacje B. Leśmiana. 

10 G u t o w s k i  (Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski, s. 190) stwierdza: „Specyfika 
młodopolskiej urbanistyki literackiej polega na tym, że pisarze epoki łączyli przerażenie (zabarwio-
ne perwersyjną fascynacją) wielkomiejską dżunglą z pragnieniem odnowienia (reinterpretacji) 
wieloznacznej i wielowartościowej symboliki urbanistycznej”. Podobne spostrzeżenie notuje B a-
r a n o w s k a  („Miasto – wszechświat”, s. 93): „Optymistyczny mit ciągłego rozwoju walczy z pesy-
mistycznym mitem katastrofy”, urbanizm oraz antyurbanizm przeplatają się i krzyżują w literatu-
rze epoki. 

11 ł e b k o w s k a, op. cit., s. 16, 25–26.
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role pisarza12) – i antybohatera tej prozy, czyli tłumu. Sposób pojawiania się mo-
tywiki urbanistycznej, demaskując mechanizmy cywilizacji przełomu XIX i XX wie-
ku, pozwala wyraziście zaprezentować antagonistów i ukazać stosunek maniaków 
do miasta (występują oni przeciw miastu, które na nich z kolei naciera). Podejmo-
wane przez nich próby zanegowania nieakceptowanych zjawisk cywilizacyjnych 
wynikają z potrzeby kreacji, niezgody, buntu. Istotne znaczenie ma również ocena 
szans powodzenia owych „maniakalnych” projektów zniszczenia lub też przekształ-
cenia miasta (a zatem również kultury). Sensy zogniskowane wokół omawianego 
motywu w Historiach maniaków rozciągają się od konstatacji konieczności istnienia 
miasta – z jego aglomeracyjną „pełnością”13; z intensyfikacją cywilizacyjnego pędu 
oraz przykrego dla intelektualisty spłycenia społecznych form bycia, jakie obserwu-
je się w sferach religii, ideologii, sztuki czy polityki; z ekspansją tłumu i marginali-
zacją roli jednostki – do niemożliwej akceptacji takiego stanu rzeczy, wyrażającej się 
w geście negacji, geście „śmiesznym”, bo przynoszącym wątpliwe efekty. 

Opowiadania jako cykliczna całość

Motyw miasta istotną rolę odgrywa również w utworach dołączonych do Historii 
maniaków w edycji z 1978 roku14. Jego sposób pojawiania się i funkcja umożliwia-
ją spojrzenie na wszystkie opowiadania jako na spójną, zamkniętą Fanfaronem 
całość kompozycyjną. Tak też traktuję je w niniejszych rozważaniach.

Znacząca wydaje się częstotliwość występowania w analizowanych tekstach 
samego słowa „miasto”15, jego synonimów i wyrażeń przyległych opartych na me-
tonimii, jak również całego zespołu elementów składających się na pojęcie literac-
kiego urbanizmu. Można mówić o progresywnym narastaniu semantyki motywu 
w kolejnych historiach. W Opowieści o smutku czterech ścian i Fanfaronie, które 
miały stanowić drugą serię Historii maniaków, obserwujemy nagromadzenie ele-
mentów urbanistycznych – wypełniają tu one plan fabularny o wiele gęściej niż we 
wcześniejszych utworach i wyraźniej niż dotychczas organizują problematykę. 
Lektura cyklu skoncentrowana na motywie miasta ujawnia misterną kompozycję 
Historii maniaków – motyw ten niczym wstęga wizyjnych asocjacji w szkicu Miał 
iść snuje się przez wszystkie teksty, by w Opowieści o smutku czterech ścian i Fan-
faronie rozwinąć się w szeroką materię. 

12 Podkreśla to B o l e c k i  (Jaworski redivivus, s. 136).
13 Termin J. O r t e g i  y  G a s s e t a  (Bunt mas. Przeł. P. N i k l e w i c z. Warszawa 2008, s. 8), okre-

ślający proces przepełnienia demograficznego.
14 Chodzi o Opowieść o smutku czterech ścian (opublikowaną w lwowskich „Widnokręgach” á1911, 

z. 2–4/5ñ) i Fanfarona (pierwodruk: „Krokwie” 1920, nr 1). Do edycji zbioru z 1978 roku dołączo-
no oba utwory za sugestią autora, który w przypisie do pierwodruku Opowieści o smutku czterech 
ścian stwierdził: „Rzecz ta wchodzi w skład II serii Historii maniaków” (cyt. z: Nota wydawcy. 
W: J a w o r s k i, op. cit., s. 294). 

15 Wyraz „miasto” w personifikującym sensie używany jest tak często, że staje się w dziele Jaworskie-
go tym, co G. L a k o f f  i M. J o h n s o n  (Metafory w naszym życiu. Przeł. T. P. K r z e s z o w s k i. 
Warszawa 1988, s. 241) nazywają metaforą, która umarła na dosłowność. P ł a c h e c k i  (op. cit., 
s. 53) nazywa kreację Jaworskiego „»topologiczną metaforyzacją« przestrzeni”.
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Otwiera on i kończy wątki fabularne pierwszego oraz ostatniego ogniwa oma-
wianego cyklu: w impresji Miał iść bohater stwarza miasto i pragnie w nim zamiesz-
kać – jako byt oniryczny pojawia się ono w jego marzeniu; główna postać w Fanfa-
ronie opuszcza zaś miasto, żegnając je. Konsekwencje dla wagi motywu zdaje się 
mieć również to, iż te dwa teksty organizują pewnego rodzaju układ okalający dla 
pozostałych małych form prozatorskich Jaworskiego, wprowadzając klamrę kom-
pozycyjną. Staje się nią inicjalna fraza Fanfarona: „Już mieli wyjść”, która jest 
wariacją zdania „miał iść”, powtarzającego się w pierwszym opowiadaniu kilkakrot-
nie i stanowiącego zarazem jego tytuł16. W tamtym utworze sygnalizowało ono 
zamiar i jednocześnie podkreślało niemożność (także zapanowania nad wyobrażo-
nym przez narratora miastem). W Fanfaronie aspekt czasownika zmienia się nato-
miast na dokonany – bohater zrealizował plan mimo wydającej się początkowo 
przeszkodą wizyty Krzyka (opóźniła ona wyjście, ale nie udaremniła go), dotarł do 
rzecznej barki, zrealizował to, co przedtem zapowiedział, a zatem przezwyciężył 
uprzednią niemożność. Zmodyfikowane powtórzenie frazy inicjalnej w impresji Miał 
iść zdaje się pokazywać cykliczną spójność wszystkich opowiadań. Oznajmia zatem 
w Fanfaronie fabularną kontynuację problematyki łączącej się z nowoczesną urbs.

Ta finałowa rozprawa Fanfarona z aglomeracją jest zarówno nawiązaniem do 
przygód Pichonia z miastem (Trzecia godzina), jak i inwariantnym powtórzeniem 
deklaracji rycerzy Chrystusowych z Bani doktora Lipka czy projektu Marka z Opo-
wieści o smutku czterech ścian. Niczym rycerski Don Kichot, nie zrażony dotych-
czasowymi niepowodzeniami, Fanfaron modyfikuje swoje działania. Jeden z jego 
poprzedników walczył z miastem za pomocą ognia, Fanfaron posiłkuje się zaś 
żywiołem wody – mówi: „Wejdę w przymierze z cudnej rzeki prądem i wód chciwych 
rozpędy skieruję między kamienic miejskich ogorzałe ściany […]” (s. 264). Jakby 
przejmuje świadczące o niechęci do urbanistycznego kompleksu zdania z testa-
mentu Pichonia czy ekspresyjne, buntownicze zawołania pacjentów doktora Lipka; 
zapowiada: „Miasto sczeźnie z powierzchni, przepadnie za wrogą postawę wobec 
fanfaroństwa” (s. 255). Wzmocniony pokarmem z „bohaterskich” kości, u boku 
mając nie – jak Pichoń – przyziemną i bezpłodną właścicielkę cukierni, lecz de- 
moniczną boginię Astarte, z którą związek gwarantuje narodziny „fanfarońskie- 
go maleństwa” („W łonie Astarte dojrzewało Fanfaronowe nasienie”, s. 267), raz 
jeszcze podejmuje Fanfaron krucjatę przybliżającą go jakoby do finalnego happy 
endu. 

Bździel17, na który Fanfaron zabrał to, co najistotniejsze (marzenia), staje się 
unoszoną na falach potopu arką Noego18. W ten sposób rzeczna barka nawiązuje 

16 Tę powtarzalność analizuje P ł a c h e c k i  (op. cit., s. 56–57, 61), wskazując jej znaczeniowe impli-
kacje. 

17 Bździel to w Historiach maniaków stary młyn-barka na rzece.
18 Hebrajskie słowo „arka” oznacza skrzynię (zob. Przewodnik po „Biblii”. Red., przeł. T. M i e s z- 

k o w s k i. Warszawa 1996, s. 132). W Biblii pojawiają się dwie arki: pierwszą Bóg nakazał zbudo-
wać Noemu, by go ochronić przed potopem (Rdz 6, 5 – 8, 18); do konstrukcji drugiej zobowiązał 
Mojżesza (Wj 25) – miała ona znajdować się w świątyni (w samym sercu przybytku), którą lud 
Izraela zbudował dla Boga, a On obiecał w niej zamieszkać i kontaktować się z Mojżeszem jako 
przywódcą. Losy arki (1 Sm 4; 2 Sm 6; 2 Krl 15–16) obrazują dzieje przymierza Boga z ludem 
wybranym. H. R a t u s z n a  („Błysk obrazu”. Z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze 
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do złotej arki zbudowanej przez wyznawców z opowiadania Miał iść. Stanowi ona 
symbol nowej religii, znak obecności sacrum w horyzontalnej przestrzeni miasta, 
lecz jej siła okazuje się ostatecznie problematyczna, bo usytuowaną w sercu świą-
tyni arkę i bohatera – kapłana inicjującego kult – opuszczają wierni, poświęceni 
jako przebłagalna ofiara. Symbol Mojżeszowego przymierza z pierwszego w cyklu 
utworu nie ujawnił więc magicznej mocy zniwelowania napięć i zacierania konflik-
tów między bogiem, kapłanem, jednostką wyższą a ludem. Czy bździel – nowa arka, 
która stanowi powtórzenie modyfikujące i przezwyciężające klęskę poprzedniej – 
otwiera horyzont powodzenia dla katastroficznego, antyurbanistycznego projektu 
odrodzenia kultury? Przekonany o tym jest Fanfaron, rojąc o – kiełkujących w żyznej 
glebie podniebnego, kosmicznego bezmiaru – nasionach fantazji twórczej samotni-
ków. Bohater wydaje się bogatszy o społeczne doświadczenia marzyciela z impre-
sji Miał iść, Marka z Opowieści o smutku czterech ścian czy Pichonia z Trzeciej go-
dziny, którzy w projektach odnowienia kultury przewidywali jakąś rolę dla miesz-
kańców miasta. (Pichoń pogardzał społeczną masą, lecz próbował też niejako 
uwznioślić ją, unaoczniając jej uroczystymi ceremoniami tajemnicę śmierci, spośród 
ludu wybrał towarzyszkę metafizycznego posłannictwa oraz zaufanego powiernika 
Tarasa i małoletniego dziedzica swej misji; Marek mimo dystansu zdecydował się 
na rolę przywódcy tłumu, by zrealizować swój plan). Fanfaron rezygnuje z zaaran-
żowania udziału społeczeństwa w projekcie przezwyciężenia kryzysu. Nie pozwala 
sobie na poufałe zbliżenie z żadnym reprezentantem pospólstwa – dla zachowania 
koniecznych relacji z miastem powołuje do istnienia sobowtórowego Wiktora. Wie 
też, że sacrum nie objawi się w miejskim milieu, w co zdawał się wierzyć Pichoń. 
Kosmiczna cisza, podkreślenie perspektywy wertykalnej – „mleczna droga niebiosów” 
(s. 267), obraz bezkresnej przestrzeni stanowią wyrazisty kontrast dla ciasnoty, 
hałasu, horyzontalnego tylko wymiaru rzeczywistości miejskiej. Bździel to axis 
mundi – jedyne, chociaż nie utwierdzone stałym podłożem (co ma symboliczną 
wymowę) miejsce zadomowienia twórczego ekscentryka. Trwałość konstrukcji 
rzecznej barki nie wzbudza wszakże zaufania – jej stan zdaje się obnażać iluzorycz-
ność marzeń Fanfarona o realizacji jego projektu: „wszystko spróchniałe i chwieje 
się nieprzytomnie” (s. 266), spoiwem jest „nietykalna pajęczyna”, a całość podtrzy-
mują znużone czoła ofiarnych bohaterów. Także zebrane na bździelu czcigodne 
towarzystwo „w korowodzie dostojnym, półsennym” (s. 267) zmierza w tańcu śmier-
ci raczej ku rzeczywistości eschatologicznej. 

Czy jednakże Fanfaronowi chodzi o dosłowne wykonanie planu? Przecież „sprze-
ciwił się […] [on] pomysłom praktycznym” (s. 266). Zatem pragnie, a zarazem nie 
pragnie powodzenia własnego projektu. Tę sprzeczność zauważył Irzykowski – jako 
jeden z pierwszych recenzentów cyklu Jaworskiego wyjaśniał: 

ocalanie wartościowej „istoty rzeczy” odbywa się tu wszędzie przez izolowanie i konserwowanie momen-
tu. [...] spostrzegamy, że „ocalanie” jednych momentów odbywa się kosztem drugich momentów, nie 
mogących się narodzić, i że podłość i lenistwo życia wkradają się i tu i zyskują nowy pozór. [...] Cennym 

Młodej Polski. Toruń 2009, s. 240) kojarzy Pichonia z Mojżeszem wiodącym lud do Ziemi Obiecanej; 
można to skojarzenie odnieść również do Marka z Opowieści o smutku czterech ścian, w której 
został on przedstawiony jako prorok wyprowadzający społeczność „z domu niewoli”.

I-2.indd   28 2014-09-03   13:58:16



AGNIESZKA GRZELAK   Romana Jaworskiego „wjeżdżanie w miasto” 29

staje się moment dopiero wtedy, gdy umiera i pozostawia po sobie następców, którzy objęli po nim 
spadek; inaczej zmienia się jego istota i już w samym narodzeniu się jest on tylko imitacją19.

Realizacja idei zapewniająca jej „osiadłą powagę” (s. 264) możliwa jest tylko 
w gromadnym życiu miejskim, a jednocześnie tam zagraża jej skarlenie, nieuchron-
ne przekształcenie się w antywartość, zatem – unicestwienie, co potwierdza odczy-
tanie Irzykowskiego: „Podkreśla tu autor […] konieczność ocalania istoty marzeń 
czy ideałów kosztem ich nieziszczenia […]”20. 

Autor Amora milczącego pragnie uchronić ideę, sytuując ją w dziedzinie ma-
rzenia, zapewniającego jej czystość, dynamikę, wieczną ważność. „Fanfarońskie 
zwidzenia” mają pozostać „w kształtach nieuchwytnych, w sensach niedostępnych” 
(s. 263). Gwarantuje to maniak – człowiek poszukujący, a więc będący wciąż w ru-
chu (swoisty homo viator). Chodzi o działanie przeobrażającej świat wyobraźni, 
wybiegającej w przyszłość refleksji (dynamice nieustannie rozwijającego się ma-
rzenia, które pozwala zachować nieponiżoną żywotność idei, odpowiada symbo-
licznie przechadzka, wędrówka czy podróż bohatera21). Jaworski po nietzscheań-
sku neguje mieszczańską osiadłość, przeciwstawiając jej twórczą wędrówkę (Pichoń, 
poszukując Absolutu, intuicyjnie spaceruje po otwartej przestrzeni poza miastem, 
gdzie stojąc na górze, doświadcza „bezmiaru” niczym wędrowiec z obrazu Caspara 
Davida Friedricha; Marek proponuje mieszkańcom wyprawę po bezkresnej równi-
nie, rzeczną podróż podejmuje Fanfaron). Powiernikami swojej koncepcji, strażni-
kami takiego sposobu bycia idei/marzenia czyni Jaworski artystów, wiecznych 
wędrowców, próbujących skontaktować się z transcendencją. Ocalenie, jeśli jest 
możliwe – to tylko na terenie sztuki, przez sztukę, zgodnie z tym, co pisze Stanisław 
Brzozowski: „dla [...] sztuk wszystko, co jest przez nie dane, może się stać czym 
innym, a więc nieostatecznym, nie zobowiązującym do końca. Jest w nich zawsze 
coś ponad obecność […]”22. Artyści Jaworskiego zamieszkują na spróchniałym 
bździelu – zatem są nieustannie zagrożeni zewsząd napierającym żywiołem ludycz-
nej miejskości, ale mimo to reżyserują heroiczne rozprawy z aglomeracją, któ- 
ra zagarnia przecież wszystko w przestrzeni horyzontalnej. Muszą uciekać z mia-
sta: „zdarzy się jaki c z ł o w i e k – wówczas przebywać musi poza ludzkością”  
– z niejakim żalem zauważa Fanfaron (s. 253; podkreśl. A. G.); jest to też emi- 
gracja wewnętrzna. Przepełniający ich „żywioł anarchiczny” (sformułowanie Irzy-
kowskiego) kłóci się z właściwą miastu osiadłością, stabilizacją, niewzruszonym 

19 K. I r z y k o w s k i, Ocalanie „istoty rzeczy”. Roman Jaworski, „Historie maniaków”. W: Pisma. Red. 
A. Lam. T. 6: Czyn i słowo. – Fryderyk Hebbel jako poezja konieczności. – Lemiesz i szpada przed 
sądem publicznym. – Prolegomena do charakterologii. Kraków 1980, s. 532 (pierwodruk: „Widno-
kręgi”, X 1910). Także Z a l e w s k a  (op. cit., s. 167) zauważa: „Prawdziwe istnienie możliwe jest 
tylko w formie przebłysku, jakiejś efemerydy”.

20 I r z y k o w s k i, op. cit., s. 528.
21 Motyw wędrówki w opowiadaniu Trzecia godzina omawia ł e b k o w s k a  (op. cit., s. 22), wspomi-

nając o młodopolskich realizacjach owego motywu i wskazując nietzscheańskie inspiracje. Zob. 
też 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.

22 S. B r z o z o w s k i, Fryderyk Nietzsche. W: Kultura i życie. Wstęp A. W a l i c k i. Warszawa 1973, 
s. 607.
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trwaniem23. Nietzscheański gest wiecznego nieustabilizowania, przekraczania 
i zaprzeczania odsłania podejrzenia indywidualisty, że wszelka stałość oznacza 
zwyrodnienie.

Eksponowaniem takiego właśnie kruchego charakteru egzystencji maniacy 
zdają się wskazywać na negatywne aspekty procesu, który Georg Simmel nazywa 
„tragedią kultury”. Istota kultury polega na tym – twierdzi autor Filozofii pieniądza 
– iż duch (podmiot) stwarza siebie jako przedmiot, który jest emanacją ducha i ma 
służyć jego samopoznaniu oraz doskonaleniu się, przez co wzbogacony duch wra-
ca niejako sam do siebie24. Jednak przedmioty – zobiektywizowana treść ducha – 
emancypują się i jako nieruchome formy ignorują roszczenia indywiduum perma-
nentnie pragnącego dynamicznego przekroczenia: 

Za pomocą tych treści, które „ja” kształtuje w szczególny sposób, zewnętrzne światy ujmują owo 
„ja”, aby wciągnąć je w siebie; podczas gdy treści formują się według s w o i c h  roszczeń, nie pozwala-
ją na ich (roszczeń) koncentrację wokół „ja”25. 

Na przełomie XIX i XX wieku, w epoce rosnącej produkcji towarowej, Simmel, 
za Karolem Marksem, widzi osobliwy przypadek kulturowego procesu, kiedy wy-
obcowanie przedmiotów od ich początków i celów prowadzi owe przedmioty do 
zwrócenia się niejako przeciwko duchowi, który je stworzył z najlepszych swych 
treści – dochodzi do sytuacji, gdy „skierowane przeciwko jakiejś istocie niszczące 
siły tryskają z najgłębszych warstw tej właśnie istoty”. Simmel wyjaśnia: 

W ten sposób powstaje typowa problematyczna sytuacja nowoczesnego człowieka: poczucie, że jest 
otoczony niezliczoną liczbą elementów kultury, które dla niego nie są bez znaczenia, ale w najgłębszej 
istocie tego znaczenia także nie mają; które jako masa mają w sobie coś przytłaczającego, gdyż nie może 
on wszystkiego wewnętrznie zasymilować […]26.

Autor Historii maniaków, opisujących przygody indywidualisty z miastem, wy-
daje się reprezentantem takiej świadomości tragicznej. Jeżeli Simmel wskazywał 
kulturę jako przestrzeń konfliktowego dualizmu subiektywności i obiektywności 
(ducha-podmiotu oraz wytworzonych przezeń rzeczy), a zarazem jako sferę media-
cji (przezwyciężania konfliktu) między tymi dialektycznie oddzielonymi w kulturze 
biegunami, to Jaworski jakby koncentruje swoją uwagę na przeciągającym się 
momencie owego dualistycznego przeciwstawienia sił, które powinny sobie wza-
jemnie służyć. 

Moment ten w jego ujęciu zdaje się trwać i trwać. „Wszystko wokół nas ustaje 
[...]” – konstatuje Piotr Wiktor Fanfaron stagnację twórczych, kreacyjnych aspektów 
rzeczywistości miejskiej (s. 241). Konsumpcyjne, populistyczne, ludyczne miasto 

23 Z a l e w s k a  (op. cit., s. 166) podkreśla, iż u Jaworskiego stabilizacja to tyle co schemat, maska, 
stereotyp.

24 Dzięki kulturze podmiot wznosi się ponad siebie ku samemu sobie, ale zarazem przeżywa tragedię 
z powodu przeciwieństwa form „między subiektywnym życiem, nieustannie pędzącym, ale czasowo 
skończonym, a jego treściami, które, raz stworzone, są nieruchome, zachowując jednak bezczaso-
wą ważność” (G. S i m m e l, O filozofii kultury. Pojęcie i tragedia kultury. W: Filozofia kultury. Wybór 
esejów. Przeł. W. K u n i c k i. Kraków 2007, s. 29).

25 Ibidem, s. 43.
26 Ibidem, s. 49.
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utrwala marazm, a maniak, borykając się z urbanistycznym kompleksem, usiłuje 
go przezwyciężyć, zdynamizować, by duch mógł swobodnie wybiegać poza siebie 
i wracać ubogacony dialektycznym ruchem. 

Omawiany motyw miasta nabiera znaczenia w pewnej konfiguracji elementów 
składających się na świat przedstawiony (najważniejszy jest stosunek jednostki, 
a więc tytułowego maniaka, do miejskiego tłumu i specyfiki miejskiego życia). Im-
plikowana przez motyw semantyka wprowadzana jest dzięki różnym ujęciom mia-
sta. Pojawia się ono jako:

1) to, co zewnętrzne, i to, co wewnętrzne (będąc przestrzenią interakcji społecz-
nych bywa przenoszone do intymnej, wewnętrznej przestrzeni psychicznej indywi-
dualisty);

2) efekt użycia różnego rodzaju stylistyki (przy zasadniczo groteskowym ukształ-
towaniu świata przedstawionego w impresji Miał iść pojawia się miasto oniryczne, 
wprowadzone dzięki wizyjnym asocjacjom, w Trzeciej godzinie miasto należy do 
realistycznego planu fabularnego27, w Opowieści o smutku czerech ścian wykorzy-
stana jest konwencja alegoryczna, w Fanfaronie zaś metaforyka naturalistyczna, 
przy czym w dwu ostatnich utworach występują elementy niezwykle ekspresyjnej 
– rzec by można: publicystycznej – perswazji). 

Miasto

Miasto jest zasadniczą przestrzenią świata opowiadań Jaworskiego. To tu artysta 
znajduje natchnienie (np. narratorowi Amora milczącego jego bohater objawił się 
na wielkomiejskiej ulicy ás. 182ñ) i tu rozgrywa się akcja większości utworów. 
Główne postaci urodziły się i mieszkają (jak Marek czy Fanfaron) lub pracują (jak 
Pichoń czy Fallus) w mieście. W zasadzie go nie opuszczają – z wyjątkiem ucieczki 
Jerzego Fallusa (rozgoryczonego niezrozumieniem, z jakim spotkała się filozoficzna 
istota jego koncepcji ze strony klubowych towarzyszy), finalnej wycieczki Fanfaro-
na bądź młodzieńczego podróżniczego epizodu Marka. Wspomnienie czy obraz 
miasta pojawiają się nawet w opowiadaniach Miał iść i Medi, rozgrywających się 
w pejzażach różniących się od urbanistycznego. Rzadko w Historiach maniaków 
występuje inna przestrzeń poza miejską i podmiejską, przy czym jedna płynnie 
przechodzi w drugą. Rzeczywistość aglomeracji pozostaje zawsze topograficznym 
punktem odniesienia: narrator Medi wspomina domek rodziców dziewczynki jako 
„przedmiejski” (s. 50); znajdując się w lesie, tęskni „za gościńcem do miasta” (s. 55). 
W Trzeciej godzinie gminne pastwisko, na którym Pichoń doznaje metafizycznych 
olśnień, znajduje się „tuż za rogatkami rodzinnego miasta” (s. 89), a tłum „przed-
miejski” kieruje się „w stronę miasta” (s. 137). W Zepsutym ornamencie zdarzenia 
rozgrywają się na kolejowym przystanku, lecz budynek stacji, latarnia, pobliska 
knajpa, urzędnik kolejowy, oczekujący podróżni – są znakami sugerującymi przy-

27 Odwołuję się do ustalenia ł e b k o w s k i e j  (op. cit., s. 26–27), która ujawnia istnienie w Trzeciej 
godzinie dwóch zasadniczych planów fabularnych przenikających rzeczywistość przedstawioną: 
metafizycznego i realistycznego. 
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należność tego fragmentu świata do większej, urbanistycznej całości, zresztą od-
syła do niej wprost ostatnie zdanie utworu: „Wkrótce wjechaliśmy w miasto” (s. 45). 

Nieliczne obszary niemiejskie, jak np. wspomniana w Zepsutym ornamencie 
wieś, w Medi: park, dwór dziewczynki, leśna polana, przypadkowa wiejska lepian-
ka, w Fanfaronie zaś łąka czy dryfujący po rzece bździel, nie budują romantycznej 
opozycji natura–kultura. Jaworski wydaje się wyzwolony z przekonania o terapeu-
tycznych właściwościach kreacji arkadyjskich czy sielskich pejzaży, wyrażanego 
przez pewną część modernistycznych twórców. Bohater młodopolski, gdy doskwie-
ra mu spleen, poszukuje zwykle terapii w niewinnych, czystych, uświęconych 
miłosną ekstazą czy nieskażonych cywilizacją przestrzeniach natury. Kieruje tęsk-
notę np. ku górom, jak w wierszu Franciszka Nowickiego Tatry, sakralizującym 
tytułową przestrzeń: „Tatry!... czemuż jak siedzib szukające ptaki / Myśli moje ku 
waszej zamarłej pustyni / Lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki?”28 Ide-
alizująco sięga pamięcią do kraju lat młodości, co czyni podmiot wiersza Jana 
Kasprowicza: „Pamiętam te piaski nad wodą, / Gromniczne pamiętam dziewanny 
/ I poszept tych fal nieustanny, / Co pieśni tajemnicą bezsłownych więziły / Moją 
duszę młodą”29, lub kreuje pejzaże nasycone erotyzmem, jak W malinowym chru-
śniaku Bolesława Leśmiana30. Proponuje wreszcie, niczym np. Leopold Staff, wiej-
skiego bohatera – „włóczęgę, króla gościńców, pijaka słońca wiecznego”31. Jaworski 

28 F. N o w i c k i, Tatry. W zb.: Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór, oprac. I. S i k o r a. Wro-
cław 1990, s. 255). Afirmację, a nawet idealizację pejzażu tatrzańskiego odnajdziemy w poezji 
K. P r z e r w y - T e t m a j e r a  (np. Patrząc ku Tatrom, Melodia mgieł nocnych áNad Czarnym Stawem 
Gąsienicowymñ, Morskie Oko. W: Wybór poezji. Wstęp, komentarz I. S i k o r a. Wrocław 1991, 
s. 134–135, 140, 142), J. K a s p r o w i c z a  (np. cykl Z wichrów i hal áII Z Tatrñ. W: Poezje. Red. 
J. J. Lipski. Kraków 1958, s. 494–516. Dzieła wybrane, t. 1) czy L. S z c z e p a ń s k i e g o  (np. Noc 
w górach. W zb.: Antologia liryki Młodej Polski, s. 73). Rolę Tatr w literaturze i kulturze Młodej 
Polski ukazują prace J. K o l b u s z e w s k i e g o  (Tatry w literaturze polskiej 1805–1939. Kraków 
1982) i J. M a j d y: Tatrzańskim szlakiem literatury (Kraków 1981), w której badacz wskazuje 
dzieła S. Witkiewicza i S. Żeromskiego, oraz Młodopolskie Tatry literackie (Kraków 1989), gdzie 
autor zauważa ciekawy fakt, dowodzący wpływu miasta na wyobraźnię twórczą młodopolan: „Na-
pływ miejskich przybyszów do Tatr na przełomie wieków spowodował pewien paradoks: Człowiek 
wprawdzie uciekał […] od piekła cywilizacji urbanistycznej w nieskażoną pierwotność gór, jednak 
[…] nie zadowalał się jej naturalnym pięknem, lecz modelował ją według… urbanistycznych kry-
teriów estetycznych. Patrzył więc na góry przez pryzmat zurbanizowanej wyobraźni” (ibidem, s. 137). 
Jako egzemplifikację Majda podaje teksty T. Micińskiego (Nietota), Nowickiego, Witkiewicza, Prze-
rwy-Tetmajera, gdzie w pejzażu Tatr pojawiają się opisujące tę przestrzeń motywy architektonicz-
ne (ibidem, s. 138–139).

29 J. K a s p r o w i c z, Pamiętam te piaski nad wodą... W zb.: Antologia liryki Młodej Polski, s. 251). 
Również bohater powieści S. Przybyszewskiego Synowie ziemi idealizuje we wspomnieniach poza-
miejską przestrzeń rodzinnych Kujaw i ucieka z ukochaną na ziemię kujawską z „malarycznego” 
Krakowa.

30 W. G u t o w s k i  (Nagie dusze i maski. áO młodopolskich mitach miłościñ. Kraków 1992, s. 337) 
nazywa przyrodę w erotycznej liryce Leśmiana „partnerem” kochanków.

31 L. S t a f f, Sonet szalony. W: Wybór poezji. Wybór, wstęp M. J a s t r u n. Przypisy M. B o j a r s k a. 
Wyd. 3. Wrocław 1985, s. 37. BN I 181. Bohaterami Felki  I. Dąbrowskiego, jak też licznych po-
wieści G. Zapolskiej są prości przybysze ze wsi i to przez pryzmat ich wrażeń i doświadczeń uka-
zane zostaje miasto jako przestrzeń antywartości, gdzie ulegną oni degradacji fizycznej i moralnej, 
na co wskazuje I. G u b e r n a t  (Miasto Zapolskiej. W zb.: Miasto – kultura – literatura). Jaworski 
spogląda na miasto z perspektywy intelektualistycznego estety, eksponuje dystans i namysł jako 

I-2.indd   32 2014-09-03   13:58:16



AGNIESZKA GRZELAK   Romana Jaworskiego „wjeżdżanie w miasto” 33

demaskuje tę strategię jako naiwną. Nie szukajmy na zewnątrz – zdaje się mówić 
– miasto dociera wszędzie. Skierujmy uwagę do wewnątrz, w obszar marzenia. 

Także bohater opowiadań Jaworskiego – dandys, wyrafinowany esteta, intelek-
tualizujący fantasta, indywidualistyczny dziwak – jest jak najdalszy od kreacji 
młodopolskich kuzynów Roussowskiego l’homme sauvage: franciszkańskiego pro-
staczka, dobrodusznego prowincjusza, prostolinijnego „wesołego pielgrzyma” (Wę-
drówka wesołego pielgrzyma Staffa z tomiku Dzień duszy á1903ñ), ubogiego „wę-
drownego grajka” (Modlitwa wędrownego grajka Kasprowicza z tomiku Mój świat 
á1926ñ). W ogóle ubóstwo (naiwna ufność, prostoduszność) jako kategoria ducho-
wości wydaje się Jaworskiemu podejrzane, czego dowodzą słowa z testamentu Pi-
chonia: „Nie godzi się samotnikowi zaznawać nędzy, jako że przez nią wejść musi 
w pospólstwo” (s. 131). Fraza ta stanowi wyraźne przekształcenie pouczenia biblij-
nego: „Jeśli się […] nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”32. 
Duchowe ubóstwo („nędza”) w świecie Historii maniaków cechuje antybohaterów tej 
prozy – miejski motłoch i jego przywódców, ludzi masowych: pragmatycznych, 
sprytnych, odtwórczych, niezdolnych, by bezinteresownie marzyć. Antonimiczny 
w stosunku do „nędzy” duchowy arystokratyzm, wyrafinowanie to czynnik indywi-
duujący bohatera (jego principium individuationis), a równocześnie jedyna broń Pi-
chonia przeciw dotkliwościom cywilizacji masowej, niosącej obniżenie czy nawet 
utratę dostojeństwa. 

Szokująca estetyka „dziwactw” zastępuje w świecie maniaków klasyczną este-
tykę katharsis. Nie brak w nim wynaturzenia, gwałtu czy zbrodni. Bohater, jak 
Pichoń lub Fallus, porusza się między perwersją a poszukiwaniem oczyszczenia – 
i jedno, i drugie jest nieoczywiste, jakby podważone. Zbrodnia nie zostaje potępio-
na, ale jednoznaczna rehabilitacja także nie następuje. Brak klasycznego ładu nie 
znosi tęsknoty – maniak egzystuje niejako pomiędzy porządkami, w jakich obowią-
zują czyste fenomeny szoku i katharsis, których znaczenie estetyczne wyjaśnia 
Zygmunt Bauman: 

Katharsis zakłada obecność moralnego ładu w świecie [...]. Szok zakłada nieobecność takiego ładu: 

strategię zapanowania nad aglomeracją. Od uczuciowych – sentymentalnych i sentymentalizujących 
– kreacji bliższy byłby mu zatem Kantowski patronat racjonalizmu i refleksji jako drogi wiodącej 
ku wolności.

32 Mt 18, 3–4 (cytując z Biblii korzystam z wyd.: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w prze-
kładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich. […]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, 
popr. Poznań 1980). Słowa Pichonia odsyłają również do pierwszego zdania z Kazania na Górze: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3), i do 
fragmentu Ewangelii mówiącego o wiedzy dostępnej jedynie prostaczkom (Mt 11, 25). W Historiach 
maniaków także dzieci (najbardziej naturalne symbole niewinności i prostoty) naznaczone są 
przedwczesną dojrzałością i przeczuciem śmierci – zob. A. C z a b a n o w s k a - W r ó b e l, Dziecko. 
Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. Kraków 2003, s. 51. – Z. K r z y-
w i c k a, Dziecko i dzieciństwo w opowiadaniach z „Historii maniaków” Romana Jaworskiego. W zb.: 
Czytanie modernizmu. Red. M. Olszewska, G. Bąbiak. Warszawa 2004. – R a t u s z n a, op. cit., 
s. 339. Charakter kreacji dziecięcych bohaterów Jaworskiego uwydatnia rysunkowy cykl W. Wojt-
kiewicza Ceremonie, dla którego inspiracją był utwór Medi. Z kolei motyw nędzy wielokrotnie po-
jawia się w powieściach S. Przybyszewskiego (Synowie ziemi, Dzieci nędzy, Krzyk) i odnosi się do 
realiów społecznych, do codzienności ulicznego plebsu, ale też określa wymiar duchowy rzeczywi-
stości i rządzące nią instancje metafizyczne.
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[…] j e s t  odkryciem jego nieobecności. Katharsis oznacza obłaskawienie dziwaczności; prowadzi z po-
wrotem do tego, co normalne i znane, i nadaje temu, co normalne, wdzięk bezpiecznej przystani. Szok 
niczego nie obiecuje, niczego – poza wzburzeniem i żeglugą, która nigdy się nie kończy33.

Odwrócenie wartości kategorii biblijnej wskazuje na zjawisko zerwanych rela-
cji z sacrum w doświadczeniu nie tylko Pichonia – nieustępliwego poszukiwacza 
Absolutu. Być może, testamentowe przesłanie dumnie maskuje trapiące bohatera 
podejrzenie nieodwołalnej straty metafizycznej. Samotny w świecie społecznym, 
sam wobec transcendentnej pustki – czy bogactwo wyobraźni, kreacyjna obfitość 
marzenia zdołają mu zrekompensować odczucie owego braku? Marian Płachecki 
proponuje pozytywną odpowiedź: 

to jest jedyne zbawienie dane w świecie Jaworskiego – zamiast odpowiedzi Boga, co milczy złośliwie [...]. 
Zbawienie wcale nie fikcyjne. I nie sztuczne wcale, skoro żyjesz, by dawać wciąż od nowa ostateczne 
świadectwo błędowi natury, jaki wtrącił cię w życie34.

Istniejąca w cyklu opowiadań dysproporcjonalna dwudzielność przestrzeni 
odwołuje się do dychotomii innej niż natura–kultura. Podporządkowana została 
mianowicie charakterystyce antynomicznych bohaterów. Samotniczym zakątkom 
indywidualistycznego dziwaka – stanowiącym jedynie skrawki rzeczywistości w po-
równaniu z całym makrokosmosem świata przedstawionego – przeciwstawia się 
ekspansywny żywioł masowej zbiorowości: ulice, miejskie place, ludne przedmieścia, 
zaułki. Ich atmosfera różni się od klimatu mieszkania maniaka. Zgiełk i tłok ulicy 
kontrastują z ciszą panującą w samotni bohatera, a pospolite zwyczaje tłumu – 
z jego dostojnością35. 

Sposób prezentowania przestrzeni miejskiej dowodzi, iż jest to miasto moder-
nistyczne, podlegające wszystkim procesom nowoczesnej urbanizacji. Opowieść 
o smutku czterech ścian ujawnia alegoryczny sens opisywanej aglomeracji: ma to 
być „jedna z licznych Abder rodzinnego kraju” (s. 215). Motywy urbanistyczne zy-
skują tu walor ponadlokalnej i ponadczasowej uniwersalności, a metaforykę doty-
czącą miasta cechuje nie występująca w innych opowiadaniach jednoznaczność. 
We fragmentach tego opowiadania mówiących o aglomeracji redukuje się bogactwo 
płaszczyzn nadawczych, mniej lub bardziej skomplikowane w pozostałych utwo-
rach36: wygłaszający sądy rezoner to narrator, który opisuje życie miejskie z punk-
tu widzenia Marka, przytacza jego opinie i nie są one podważone37. Abdera to 
miasto w ogóle, figura teraźniejszych i przyszłych aglomeracji. Zarazem jednak, 

33 Z. B a u m a n, Walter Benjamin – intelektualista. W zb.: „Drobne rysy w ciągłej katastrofie...” 
Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 
1993, s. 23. Rozróżnienie Baumana może wydać się upraszczające (niejednokrotnie zaświadczano 
katartyczne właściwości szoku), tutaj istotna chyba jest jednak sama idea porządkującej klasyfikacji. 

34 P ł a c h e c k i, op. cit., s. 65.
35 Uwagę M a c i e j e w s k i e g o  (op. cit., s. 8) można zastosować nie tylko do Fanfarona – badacz 

pisze: „rozpoznajemy w tym interpersonalnym układzie parodystyczną reinterpretację opozycji 
między artystą a filistrem czy też między aspiracjami jednostki a społeczeństwa”.

36 O skomplikowaniu płaszczyzn nadawczo-odbiorczych pisze ł e b k o w s k a  (op. cit., s. 22).
37 R. O k u l i c z - K o z a r y n  (Nuda w zwierciadle nudy. Roman Jaworski. W zb.: Nuda w kulturze. 

Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999, s. 108) określa bohatera jako porte-parole Jawor-
skiego.
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jako że jest to „miasto głupców”38, sugeruje ocenę nowoczesnej cywilizacji, gdzie 
polis stanowi ośrodek i podstawową przestrzeń. 

Wszystko, co zawiera Abdera, to, co się w niej i z nią dzieje, ilustruje procesy 
cywilizacyjne, ma ambicję ukazania uniwersalnego charakteru motywacji i stosun-
ków społecznych jako dialektycznego spektaklu zyskiwania i tracenia władzy oraz 
jako walki koterii, ujawnia funkcjonowanie instytucji, oddziaływanie prasy – środka 
kształtującego opinię publiczną; odsłania mechanizmy budowania kariery; obnaża 
relacje między jednostką a społeczeństwem. O mieście jako ośrodku nowoczesnego 
świata jest mowa również w Fanfaronie – tytułowy bohater, przedstawiając się ze-
branym na uczcie Astarte, stwierdza nie bez ironii: „żyłem dotąd w mieście, na tak 
zwanym świecie” (s. 263), i chodzi tu o „wielki świat”, czyli scenę interakcji społecz-
nych, relacji towarzyskich, różnego rodzaju stosunków określonych uprzednio przez 
Fanfarona przy zastosowaniu kategorii ludycznych jako życie, które „mnoży się, 
raduje, zabawia handlem i wojną i ukrywa przed śmiercią w zaćmieniu umysłów” 
(s. 253). 

Życie społeczne w Abderze wyznaczają jałowe spory, podsycane dla prywatnych 
i doraźnych korzyści39. Działania podjęte przez gawiedź w jej masie, jak też przez 
jej poszczególne jednostki („pracowite pocieszki”, s. 216) napiętnowane zostały jako 
„naiwna połowiczność, błazeństwo i lichwa” (s. 220) – co ujawnia wątpliwy ich sens, 
pozorną celowość. Przywołane przez Fanfarona czynności tłumu – błaznowanie 
i kupczenie40 – podkreślają brak powagi, powierzchowność, konsumpcjonizm, ka-
rierowiczowski pragmatyzm. Bohater Opowieści o smutku czterech ścian, indywi-
dualista Marek, zarzuca masowemu ziomkowi „fachowe zrozumienie”, „pozawodo-
wą tępość” oraz „próżniactwo” (s. 220) i sceptycznie zauważa, na czym polega eg-
zystencja porządnego obywatela, dobrego syna miasta: „zmagać się i prześcigać 
z braćmi Abderytami, w zwartych szeregach pilnie wykonywującymi zlecenia swych 
zawodów, […] prac wykonywanych naśladowczo na zamówienie dnia i według mia-
ry znikomych, przeciętnych abderyckich pożytków” (s. 220).

Miasto uosabia nienawistny twórczemu maniakowi proces umasowienia i wy-
paczenia idei: Fanfaron konkretyzuje ich kształt jako „patriotyczną erotykę”, „es-
tetyzującą moralność” (s. 253), a słowa Krzyka uosabiającego przecież istotę tłumu 
i nazywającego społeczne działania „karuzelem wyzwalającym rdzeń narodowy” 
(s. 254) obrazują ludyczno-karnawałowe przeobrażenie ważnych wartości. Każda 

38 Jak pisze W. K o p a l i ń s k i  (Abdera. W: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1987, s. 11): 
„Mieszkańcy Abdery uchodzili u Traków za prowincjonalnych głupców […]”. Wspomina o tym 
S t a l a  (op. cit.).

39 Obraz Jaworskiego mógłby ilustrować socjologiczno-psychologiczną analizę G. S i m m e l a  (Men-
talność mieszkańców wielkich miast. W: Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. ł u k a s i e w i c z. 
Warszawa 2006), który, wskazując na przenikanie się w miejskich interakcjach wielu różnych 
interesów, podkreśla wyrachowanie jako metodę i skuteczność jako cel ludzkich działań.

40 Fanfaron mówi o „potwornie zorganizowanej, narodowo błaznującej i państwowo kupczącej spo-
łeczności” (s. 256) oraz o wyciu „karierowiczowskich kundlów przywiązanych do budy państwowej 
powinności” (s. 254). Krytyka autora Fanfarona wydaje się tu niezwykle zbieżna z wyrażanymi 
w publicystyce czy literaturze opiniami młodopolan. K o p c i ń s k i  (op. cit., s. 85) komentuje: 
„Jaworski tworzy obraz świata »pajactwa ludzkiego«, zdominowanego przez handel i… masową 
»wytwórczość« […]”.
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próba realizacji idei zaproponowanych przez twórczą jednostkę: religijnych, patrio-
tycznych, etycznych, estetycznych, przekształca je nieuchronnie w karykaturę. Nikt 
nie zastanawia się nad sensem proponowanych działań – bezmyślny tłum przyjmie 
każdy projekt – zarówno nawoływanie do spalenia miasta, jak i przeciwne mu kon-
cepcje. O wyborze decydują przypadkowe czynniki, w tym emocjonalny populizm 
– co ilustruje w Opowieści o smutku czterech ścian prześmiewczy opis sesji rady 
miejskiej. 

W procesie umasowienia kultury Jaworski eksponuje rolę prasy: to „naczelna 
władza w kraju” (s. 237). Dziennikarstwo określa w Fanfaronie m.in. jako „gazeciar-
stwo”, „pismactwo”); publicysta odnosi sukces „krzykactwem” (s. 250). W Opowieści 
o smutku czterech ścian dziennikarz staje się negatywnym, ale ostatecznie zwycięskim 
adwersarzem indywidualisty Marka. Sztuka reprezentowana przez publicystę ma 
zapewnione stałe miejsce w odrodzonej Abderze, a on sam zajmuje niezagrożone 
stanowisko jako kształtujący masowe gusta arbiter elegantiarum41. 

W opowiadaniach zilustrowana została współczesna tendencja do ogarniania 
świata przez miasto42, w którym dokonuje się tryumf reprezentowanego przez masę 
homo urbans. Obraz metropolii odzwierciedla „gmatwaninę ludzkich istnień”43 
z postępującą atrofią kultury indywidualnej. Miasto w Historiach maniaków prze-
kształca się w uniwersum z zamykającą je kopułą własnych „rozjarzonych wielko-
miejskich niebios”, jakie podziwia bohater Trzeciej godziny (s. 98), czy też w ma-
krokosmos, bez trudu mieszczący na globusiku Pichonia cały świat (s. 109). Kosmos 
zresztą określa się w Amorze milczącym w odniesieniu do elementów pejzażu 
urbanistycznego jako „zimny bruk ziemskiej rzeczywistości” (s. 211). Nocą aglome-
racja staje się nieprzejrzystym i zagrażającym labiryntem – np. w scenie powrotu 

41 P. S i e m a s z k o  (Wieża z kości słoniowej i mrowisko. Krytyka kultury masowej w piśmiennictwie 
polskim i obcym 2. połowy XIX w. W zb.: Modernizm. Zapowiedzi – krystalizacje – kontynuacje. Red. 
A. Grzelak, M. Kurkiewicz, P. Siemaszko. Bydgoszcz 2009, s. 409), przytaczając liczne sądy kryty-
ki drugiej połowy XIX wieku, podsumowuje daleko posuniętą nieufność krytyków w stosunku do 
rozwijającej się prasy: „merytoryczne zło prasy współistnieje ze złem moralnym. Prasa deprawuje 
czytelnika w sposób wieloraki: wprowadza zamęt, pogłębia poczucie nieufności […], nie tylko nie 
kształci, ale wprost ogłupia […], epatuje skandalem, sensacją […]”. W. M a c i ą g  (Idee epoki 
w twórczości Wacława Berenta. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska. 
Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 293) relacjonuje podobne odczucia na prze-
łomie wieków: „Dziennikarz, dziennikarstwo – to właśnie ten zawód, który stłamszone, zepchnięte 
w dół niepokoje duchowe umie uchwycić i podać w kształcie prasowej sensacji […], umie na swój 
użytek igrać podnietami, jakie się z tamtych niepokojów rodzą”. Z r ę b o w i c z  (op. cit., s. 188) 
przytacza zdanie Jaworskiego o różnego rodzaju przewodnikach duchowych: „Nadmiar zbawców, 
reformatorów, […] wesołków, szopkarzy, pośmieszków zbałamucił gawiedź doszczętnie”. K o p c i ń-
s k i  (op. cit., s. 89) celnie komentuje rozpoznanie autora Historii maniaków: „Rzeczywistość po-
trzebuje nowego mitu, jej objawieniem przestaje być sztuka, jest nim raczej gazeta […]”.

42 Miasto zajmuje „centralne miejsce […] w globalnym rozwoju świata”, „świat nowoczesny oparty 
[jest] na kulturze miejskiej” – pisze R. S a l v a d o r i  (Od autora. W: Pejzaże miasta. Warszawa 
2006, s. 5, 9).

43 Określenie I. C a l v i n a  (Niewidzialne miasta. Przeł. A. K r e i s b e r g. Warszawa 1975). Cyt. za: 
R. S a l v a d o r i, Miasta Itala Calvina. W: Pejzaże miasta, s. 41 (przeł. H. K r a l o w a). Podobną 
złożoność, różnorodność, zmienność i szybkość współczesnego miejskiego życia podkreślają nie-
zależnie: S i m m e l  (Mentalność mieszkańców wielkich miast) i R. S e n n e t t  (Ciało i kamień. 
Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Przeł. K. K o n i k o w s k a. Gdańsk 1996, s. 288).
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Pichonia żegnającego się z kamiennymi prorokami (s. 137)44. Owo makrokosmicz-
ne miasto z Historii maniaków wydaje się zatem ironicznym ekwiwalentem abso-
lutnej urbs, mimowolną parodią imago mundi, o jakim wspominał Mircea Eliade45. 

Przestrzeń miejska ukazana została z punktu widzenia narratora lub bohatera, 
zawsze z oddaniem subiektywistycznej zmysłowości i zgodnie z zasadami stylistyki 
autora Historii maniaków (z jego „estetyką brzydoty”46), zatem opisana epitetami 
usytuowanymi w jednolitym polu semantycznym smutku, szarości, monotonii, 
nudy. W opowiadaniu Miał iść miasto jest „smutne”, mówi się o nim jako o „ponu-
rej twierdzy” (s. 30); w Medi miejskie wspomnienie bohatera – „jeden wielki szloch” 
(s. 53) – konstytuuje wizje słotnej nocy i przemokniętej młodej żebraczki na bulwa-
rze. Podobny obraz biednej dziewczyny na rogu ulicy pojawia się w litanijnej inwo-
kacji na początku Bani doktora Lipka (s. 147); w Trzeciej godzinie wspomina się 
o „nudnych murach miasta” (s. 99), pojawia się też określenie „miastowe ghetto” 
(s. 126), sugerujące ograniczenie wolności47; w Fanfaronie miasto jest „znękane” 
(s. 241). Charakteru obrazowania dopełniają zubożona znacząco kolorystyka, ogra-
niczona do monochromatycznych szarości, mroku, mgielnej sinej nieprzejrzystości, 
oraz nacechowane słownictwo aktywizujące wrażenia słuchowe, wzrokowe i doty-
kowe (akcentuje ono nieprzytulność miejsca, sugeruje odrazę), jak również motywy 
deszczu, płaczu, burzy, a także wybór specyficznych detali przestrzeni miejskiej. 

Składają się na nią „bełkocące na wieżach zegary” (s. 89), „ciasne zaułki” (s. 91), 
„wąskie uliczki” (s. 153), „oślizgłe z gazowych oświetleń asfalty” (s. 98), „gadatliwe” 
latarnie, „cicho szemrzące rynsztoki” (s. 244), zgiełk, wrzaski gawiedzi, „nudnie, 
zębato brukowany rynek” (s. 90), „babula, łachmaniarka” (s. 115), „ścieki zaułków” 

44 Ekspresjonistyczne miasto to „zawiły labirynt, […] obsesyjna groźba, koszmar świateł i cieni”, 
„piekło […] cywilizacji przemysłowej” – zauważa R. S a l v a d o r i  (Miasto ekspresjonistyczne. 
W: Pejzaże miasta, s. 21, 22 áprzeł. H. K r a l o w añ). Jak podaje M. K a r a s i ń s k a  (Ja, miasto. 
Szkice o ánie tylko polskiejñ dramaturgii lat ostatnich. Poznań 2011, s. 19), figurę miasta-świata 
jako jeden z pierwszych twórców zastosował G. H e y m  w 1910 roku w wierszu Berlin VIII. Do 
figury owej nawiązuje w Krzyku S. P r z y b y s z e w s k i e g o  (Lwów 1922, s. 48) pragnienie mala-
rza Gasztowta, by oddać istotę życia w symbolu ulicy ogarniającej cały świat. Na zjawisko w pew-
nym sensie przeciwne do „rozlewania się” miasta na świat zwrócił uwagę W. G u t o w s k i  (Burzy-
ciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tade-
usza Micińskiego. W: Wprowadzenie do Xięgi tajemnej. Bydgoszcz 2002, s. 309) – literaccy 
dekadenci epoki mieli tendencję do zamykania makrokosmicznej przestrzeni świata w swoich 
zamkach (jak książę Hubert z Nietoty M i c i ń s k i e g o, diuk des Esseintes z Na wspak i Gilles de 
Rais z Là-Bas J.-K. H u y s m a n s a  czy tytułowy bohater z dramatu Axel A. V i l l i e r s a  d e 
L ’ I s l e - A d a m).

45 M. E l i a d e, Świat, miasto, dom. Przeł. I. K a n i a. „Znak” 1991, nr 12, s. 14–17.
46 Jej zasady wykłada O k u l i c z - K o z a r y n  (Gest pięknoducha, rozdz. Estetyka brzydoty przeciw 

estetyce krzyku). Narrator Trzeciej godziny uzasadnia ją w finale utworu: 
 „Nie mamy ludzi pięknych ni długowłosych trubadurów, ni rycerzów dorodnych. Ludzie, których 

wywodzi nam nasza współczesność, są brzydcy. Podchodzą śmiało do życia ohydy, w śmietnikach 
grzęzną, a czasem jeno cicho tęsknią za lepszym. 

 Cierpienia ich muszą być brzydkie i dziwaczne […]” (s. 143).
47 Podobny charakter ma dokonane przez Marka w Opowieści o smutku czterech ścian przeciwsta-

wienie miastu wolnej przestrzeni za miastem (s. 232). O szczególnym uwięzieniu bohatera Historii 
maniaków wspomina M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a  w tekstach: Sytuacja uwięzienia i zdoby-
wania wolności oraz Stabilizacja czy nomadyzm? Z problematyki domu w literaturze Młodej Polski 
(w: Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Kraków 2001, s. 40, 197–198).
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(s. 147), „spleśniałe mury” (s. 244), „śmietniska podłego przedmieścia”, „zgrzybia-
łe uliczki” (s. 251). Życie miasta nie pozbawione jest zdarzeń podkreślających jego 
niezborną szybkość („zgiełk rojnych placów”, s. 116) czy też wzrastającą rolę me-
chanizacyjnych elementów jego funkcjonowania – przypomina się pracę fabryk czy 
organizację ludycznych widowisk (s. 264). 

Miejski pejzaż sprawia wrażenie „stęchłego”, niezgrabnego, zniekształconego. 
Jan Prokop zauważa: „otrzymujemy wykrzywiony, pełen niepokoju obraz świata nie 
dającego się ująć w jednoznaczny i spoisty system […]”48. Przestrzeń miejska zosta-
ła też jakby zainfekowana jakimś rodzajem choroby49. Mówi o niej wprost bohater 
Fanfarona: „Świat ten w ostatnich czasach nawiedzony został przez zarazę nudy 
plamistej” (s. 263). Topografia miasta i jego architektura w Historiach maniaków 
ukazane są nie całościowo, co ujawniałoby pewien ład, organizację, harmonię, lecz 
wyrywkowo, fragmentarycznie, poprzez szczególnie wybrane elementy. Zbiór nie-
powiązanych właściwie ułamków tej przestrzeni wskazuje na jej rozczłonkowanie, 
brak porządku, wyrazistej struktury czy sensotwórczego centrum, na jej alogiczność 
– przypomnijmy, że kilka lat później w jednej z publicystycznych wypowiedzi Ja-
worski określił swoje czasy jako „epokę ostatecznie kłębiącego się chaosu”50. 

W Fanfaronie miasto naciera, pisarz próbuje oddać jego potworność w oczach 
bohatera. Zacytujmy fragment, w którym również przez eliptyczną składnię od-
zwierciedlony zostaje bezładny dynamizm, a zarazem jednoczesność mechaniczno-
-zwierzęco-ludzkich poruszeń (bo w ścisku, zgiełku, szybkości nie wiadomo, gdzie 
kończy się człowiek, a zaczyna się maszyna), czyli nieustępliwe napieranie aglome-
racji:

Zadudniła ulica. Cwałujące konie, syczące maszyny. Czerwone strzępy płonących pochodni, żółte 
błyskawice metalowych kasków. łomot wozów drabiniastych. Gwizdy pauperów i trąbek ochrypłe stę-
kanie. Straż ogniowa do pożaru pognała. [s. 246]

Ulica wdziera się do samotni bohatera przede wszystkim poprzez kakofonię 

48 J. P r o k o p, Z przemian w literaturze polskiej lat 1907–1917. Wrocław 1970, s. 65. Jaworski, 
kreując miejską przestrzeń w Historiach maniaków, niewątpliwie skorzystał z doświadczeń natu-
ralizmu. G u b e r n a t  (op. cit., s. 213, 219) pisała o mieście Zapolskiej, w którym zasadą staje się 
„omne malum ex urbe”: „za sprawą naturalizmu temat wielkiego miasta […] uległ literackiej trans-
formacji, przybierając cechy wyobrażenia mitycznego o mieście-molochu, mieście-labiryncie […]”, 
które pochłania ludzkie ofiary i budzi przerażenie. Staje się tłem „dla okrucieństwa ludzkich po-
czynań […]”, stanowi „źródło deprawacji człowieka”. Autorka charakteryzuje ulice Zapolskiej jako 
„brudne, zabłocone, »czarne, smrodliwe«” (ibidem, s. 217). Również M a c i e j e w s k a  (op. cit.), 
omawiając przestrzeń w utworach Reymonta (Ziemia obiecana) i Zapolskiej (Przedpiekle, Szaleństwo, 
Janka, Szmat życia), określa miasto jako miejsce rozkładu, chaosu, wyobcowania.

49 Kreacja klimatu duchowej zarazy budzi skojarzenia z pierwszą częścią trylogii powieściowej Syno-
wie ziemi S. P r z y b y s z e w s k i e g o  (Warszawa 1929, s. 31), zatytułowaną Malaria – gdzie nar-
rator charakteryzuje malaryczne miasto: obok siebie „kramarze i profesorzy, i ukryta, tchórzliwa 
rozpusta, i głupia hipokryzja”. O k u l i c z - K o z a r y n  (Gest pięknoducha, s. 185), dostrzegając 
w dziele Jaworskiego „nieustający spór z twórczością Przybyszewskiego”, wskazuje na związki tej 
właśnie części z Trzecią godziną (ibidem, s. 119) oraz – co szczególnie ważne dla kształtu omawia-
nego tu motywu – na zasadniczą, inspiracyjną i polemiczną zależność opowiadania Fanfaron od 
powieści Krzyk. 

50 R. J a w o r s k i, Na giełdzie obrotów umysłowych w Polsce. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 24.
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dźwięków. To najbardziej dolegliwy dla niego aspekt miejskiego życia, a zarazem 
streszczający je symbol. Natężenie gamy wrażeń słuchowych przykrej w swej hała-
śliwej monotonii opisywane jest, nie tylko w Fanfaronie, za pomocą całego bogactwa 
możliwych synonimicznych określeń – wielokrotnie powtarzają się słowa: „hałas”, 
„wrzask”, „zgiełk”, „krzyk”, „krzykactwo”51. Przypomina je obraz bębna czy młotka 
używanego podczas publicznych licytacji, wyrażają je czasowniki oddające efekty 
dźwiękowe: „przywoływać”, „dudnić”, „rozkrzyczeć”, „hałasować”, i pochodzące od 
nich przymiotniki. Miasto to „hałasująca codzienność” (s. 252), „krzykliwe dzienne 
i nocne możliwości” (s. 254), „harmiderny zespół” (s. 107). Jego figurą jest wreszcie 
niechciany gość Piotra Wiktora, Krzyk, nazwany „n a j u k o c h a ń s z y m  d z i e- 
c i ę c i e m  […] G m i n u” (s. 246). Uosobiony Krzyk stanowi kondensację miejskie-
go harmideru, bezładnej ruchliwości, szybkiego tempa, jaskrawej zmienności ko-
lorów; przedstawia szczególnie nienawistne wyniosłemu indywidualiście cechy 
nowoczesnej aglomeracji: anonimowość („K r z y k  B e z i m i e n n y”, s. 246), ludycz-
ny demokratyzm, pospolitość, powierzchowność, hałas, awanturniczość. Bohate-
rowie Historii maniaków nie smakują miasta jak flâneur Charles’a Baudelaire’a, 
nie mogliby również powiedzieć jak futurysta Andrea de Chirico: „Ja chcę żyć 
w mieście huczącym żywym i mechanicznym ruchem”52. 

Miejskie epizody dzieją się najczęściej nocą, o zmroku, określonym jako „godzi-
na szarówki”, „ciężka osędzielizna” (s. 115). Stąd też świat ten rozjaśniają sztucznie 
latarnie, powołujące do życia „migot [...] świateł” (s. 37), „migot […] rozbłysłych la-
tarni” (s. 115), „gadatliwe jęzory odblasków”, „świateł migotliwe cętki”, „cienie ulicz-
nych przechodni spotworniałe” (s. 244), „rozpaczliwy migot tysiącznych kaprawych 
światełek” (s. 252). Nocą pan Pichoń stróżujący u bram mieszkania narzeczonej 
Honorci podziwia swój zniekształcony obraz w świetle latarni odbitym w ulicznym 
asfalcie i roi przy tym o „hieroglifach szczęścia” (s. 98), które okazuje się ostatecznie 
nietrwałe. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że oto mamy do czynienia ze spektaklem 
w teatrze cieni. Działanie sztucznego oświetlenia wydaje się elementem reżyserii 
i oznajmia ontyczny status przyporządkowany miastu/światu – otóż niczym świat 
materialny w ujęciu Platona miasto to swego rodzaju pozór, jego mieszkańcy zaś 
stają się „niewolnikami jaskini”53. Motyw theatrum mundi wprowadzają organizo-
wane przez Pichonia o magicznej „trzeciej godzinie” uroczyste ceremonie pogrzebo-
we, przekształcające się w fascynujące parady uliczne dla tłumu54. Ta chwilowa 

51 Ten neologizm pojawia się w Krzyku P r z y b y s z e w s k i e g o  w następującym fragmencie bliskim 
duchem atmosferze kreowanej w opowiadaniu Jaworskiego: „Zgłuchła zwycięska fanfara barw, 
słyszał tylko jarmarczne k r z y k a c t w o, widział jaskrawą harlekinadę” (ibidem, s. 48). 

52 Cyt. za: R. S a l v a d o r i, Miasto metafizyczne. W: Pejzaże miasta, s. 18 (przeł. H. K r a l o w a).
53 ł e b k o w s k a  (op. cit., s. 22) pisze o ideologii Historii maniaków: ujawnia się w nich „świadomość 

tkwienia w tym świecie, świadomość, że jest się jednym z elementów, że jest się niewolnikiem 
systemu […]”.

54 Tę samą funkcję pełnią także inscenizowane przez Medi zabawy lalkami czy jej koronacja. ł e b-
k o w s k a  (op. cit., s. 14) wskazuje też na porównanie w Zepsutym ornamencie oczekujących po-
dróżnych do lalek, a ich twarzy do masek. B o l e c k i  (Od potworów do znaków pustych, s. 146) 
wymienia karnawałowo-teatralne elementy Historii maniaków składające się na teatraliza- 
cję świata. Teatralność miejskich form zauważają współcześnie C a l v i n o  (op. cit., s. 40) czy 
J. B a u d r i l l a r d  (Symulakry i symulacja. Przeł. S. K r ó l a k. Warszawa 2005, s. 96).
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barwność ufundowana na śmierci kontrastuje uderzająco ze wspomnianą wcześniej 
monochromatyczną szarością, która trwale określa urbanistyczną całość. Trudno-
ści ze zrozumieniem ontycznej istoty rzeczywistości ma służący Taras, który we 
mgle świtu widzi jedynie cienie na moście (s. 125); Marek z kolei reprezentację 
władzy miejskiej na ulicy uznaje za majak senny (s. 217). 

Ale Platońskie odniesienie nie wydaje się jednoznaczne, rzeczywistość ludzka 
bowiem w ujęciu autora Państwa to nie tylko pozór, lecz także odbicie wiecznego 
wzorca – idei. Istnienie takiego wzorca jest wątpliwe w Historiach maniaków. Nie 
wierzy w ów wzorzec nawet nieustępliwy w swych metafizycznych poszukiwaniach 
Pichoń, który jakby powtarzał za subiektem Rzeckim, wykładając Tarasowi o epi-
stemologicznych możliwościach ludzkiej istoty: „Czy ty wiesz, co to są pozory? Cała 
ludzkość nimi się żywi, pozorem każdy ruch twój, każde słowo twojego gamrata. 
Ja sam jestem sobie pozorem” (s. 124)55. Za pozorem odkrywa się kolejny pozór, 
Pichoń tropiący Absolut skazany jest na domniemania jedynie, na nieskończone 
mozolne doszukiwanie się boskiego grymasu na twarzach kamiennych płaskorzeźb, 
które arbitralnie uznał za potencjalny znak sacrum w miejskiej przestrzeni. Zurba-
nizowanemu światu brak metafizycznego odniesienia, zdaje się nie panować nad 
nim żaden demiurgiczny Reżyser56. Z pewnością nie jest nim żarłoczny „właściciel 
świata” spotkany przez Pichonia – być może, chorobowy wytwór jego ataku epilep-
tycznego. 

Skojarzenia z teatrem cieni, z kącikiem z dziecięcymi klockami oddają ulotność 
miasta, jego efemeryczną nietrwałość, prowizoryczność, a także przypadkowość, 
irracjonalność – przy czym ta konstatacja odnosić się może zarówno do theatrum 
kreowanej przez człowieka zmiennej rzeczywistości społeczno-historycznej, jak i do 
ontycznych podstaw życia ludzkiego i świata w ogóle, którego bytowość poświad-
czałoby istnienie Absolutu. W opowiadaniu Medi padają słowa: „byt wasz cenny 
zawisły jeno od przyjętej roli” (s. 71); narrator Amora milczącego, będący wariantem 
artysty ujawniającego się kilkakrotnie w Historiach maniaków, ironicznie zrównu-
je egzystencjalne przypadki swego bohatera, mecenasa Jerzego, z realizacją tra-
giczno-komicznego scenariusza przez klauna na deskach podmiejskiego teatru. Ta 
paralela zaznacza nie tylko wszechwładzę twórcy nad wykreowanym przez niego 
światem, ale też prowokuje pytanie o to, czy nasz los jest podobnie figurą pajaca 
i czy zależy od podobnie ułomnego demiurga.

Ten świat/miasto mógłby zostać zmieciony jednym kapryśnym dziecięcym 
ruchem; zniknie, gdy zgasną światła. A jednak potrafi uwierać, dotkliwie drażnić 
maniakalnych bohaterów, którzy swoje projekty radykalnej z nim rozprawy, jego 
zagłady (jak pacjenci zakładu doktora Lipka czy też Marek lub Fanfaron) albo za-
bawy we władającego nim demiurga (jak bohater opowiadania Miał iść), podejmu-

55 Oczywiście, słowo „pozór” ma tu bogatą semantykę – odnosi się również do społecznego fałszu, 
wskazuje na międzyludzkie trudności komunikacyjne czy problem poznania samego siebie. „Po-
zorna” jest też jakakolwiek realizacja idei w świecie społecznym.

56 W tym dziele pojęcie reżysera, który sprawdza, organizuje, panuje nad swymi tworami, dyskutuje 
z nimi czy ironicznie dystansuje się od nich, trzeba odnieść do ekscentrycznego narratora realizu-
jącego w wyobraźni meandryczne spektakle, co podkreślają m.in. B o l e c k i  (Jaworski redivivus, 
s. 136–137; Od potworów do znaków pustych, s. 127), ł e b k o w s k a  (op. cit.) oraz O k u l i c z -
- K o z a r y n  (Gest pięknoducha).
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ją jakby w wyniku bezradności, poczucia, że rzeczywistość aglomeracji może im 
zagrozić, zawładnąć nimi, pochłonąć ich: miasto nie zostawi wszak w spokoju 
Marka, który pożąda odosobnienia, a ciekawski Krzyk wtargnął nawet do przestrze-
ni tak obcej jego naturze jak samotnia Fanfarona. W Bani doktora Lipka przybysz 
z miasta boi się go i ten jego obsesyjny lęk wyraża spersonifikowany ciemiężyciel 
– upiór. Urbanistycznego kompleksu obawiają się wszyscy indywidualistyczni sza-
leńcy ze szpitala Lipka, Pułkownik woła: „Człowieku! Nie wspominaj miasta” (s. 150). 
Wszyscy oni jednoczą się przeciw temu, co ono oznacza, zgodnie z deklaracją Księ-
cia: „zakładam protest przeciw wkradaniu się w ścisłość naszego Obozu pierwiast-
ków gromadno-życiowych, kołtunich, prostackich!” (s. 149). Swój stosunek do 
miasta ekspresyjnie oznajmia w testamencie Pichoń: 

Pełny jestem wstrętu. 
Zgiełkiem nabijanej blachy radują się pijane przedmieścia. Więc niechaj spłoną! Przez dzieło litości 

niechaj spłoną! [s. 133] 

Pichoń nie znosi pejzażu urbanistycznego, nawet nienawidzi go – „jest zawzię-
ty na takie pospolite, ponure widoki” (s. 92) – wyjawia też pogardę dla mieszkańców 
aglomeracji: „Gardzi nimi człowiek wolny” (s. 132)57.

Bohaterowie

Tym, co tworzy miasto, są przede wszystkim zaludniający je mieszkańcy – ich men-
talność, obyczajowość, zachowania – stąd częste zabiegi animacji elementów urba-
nistycznych: np. „miasto wszczęło swe głośne szemranie na głodu udrękę […]” 
(s. 244), „zadudniało miasto, rozpełzało się mrowie ospałe […]” (s. 99). Ekspresja 
sformułowań niedwuznacznie ujawnia oceniające intencje wypowiadającego. Miasto 
staje się więc figurą tłumu, któremu odmówiono podmiotowości. Niezindywiduali-
zowany bohater masowy został wyraziście odczłowieczony – co widoczne w określe-
niach animizujących: „tysiące obywateli szczekały z radości” (s. 245), przenoszących 
w sferę uogólniającej abstrakcji to, co pojedyncze, konkretne i żywe: „Ludzkość bez 
człowieka”, czy wreszcie urzeczowiających: „zbieranina [...] niepoprawna, nudna 
i nienawistna” (s. 253), „odmiany rajców, radców, rejentów [...]” (s. 182). Jednostka 
jako część zbiorowości zrzeka się świadomości, co podkreśla David Riesman, autor 
Samotnego tłumu58. Jaworski odsłania jej „zezwierzęcenie”, pokazuje ją jako bête 

57 Jaworski nawiązuje do znanych słów F. N i e t z s c h e g o  (Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje 
się młotem. Przeł. S. W y r z y k o w s k i. Warszawa 1907, s. 101): „Człowiek w y z w o l o n y  […] 
gardzi nikczemną błogością, o której marzą przekupnie, chrześcijanie, krowy, kobiety, Anglicy oraz 
inne demokraty”.

58 D. R i e s m a n  (Samotny tłum. Przeł., wstęp J. S t r z e l e c k i. Kraków 2011), klasyfikując uczest-
nika nowoczesnej cywilizacji jako człowieka zewnątrzsterownego (podstawowym odniesieniem 
staje się dla niego grupa społeczna), podkreśla, iż jego życie nacechowane jest kultem łatwości, 
rutynizacją, konsumpcją, uprzedmiotowieniem również siebie samego. Wcześniej G. L e  B o n 
(Psychologia tłumu. Przeł. B. K a p r o c k i. Wyd. popr. i uzup. Kęty 2007, s. 19) pisał o zanikaniu 
„ja” w tłumie – jednostka „przestaje być sama sobą, staje się automatem […]”. U. H a n n e r z 
(Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich. Przeł. E. K l e k o t. Kraków 2006, s. 252) 
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humaine. Naturalistyczna metafora pojawia się w Fanfaronie także w obrazie maso-
wego ducha miasta wypełzającego nocą z ukrycia niczym bestia na żer (s. 244)59.

Społeczna, a zwłaszcza psychologiczna „nijakość” nowej ekspansywnej forma-
cji i składających się na nią jednostek umożliwia traktowanie jej jako jednolitej 
całości – stąd konsolidujące, subiektywistycznie nacechowane określenia jak „gmin” 
(s. 91), „zgłupiały plebs” (s. 120), „ciżba” (s. 138), „uliczna gawiedź” (s. 142), „rzesza 
miejska” (s. 182), „pospólstwo” (s. 217), „zwariowana tłuszcza” (s. 228), „głupia 
hałastra” (s. 230), „c u c h n ą c y  G m i n” (s. 256). Aby funkcjonować, miasto musi 
„wyrobić sobie” pewien ogólny typ mentalności, dążyć do stworzenia „wieloczłono-
wego organizmu”60. Jaworski obserwuje proces, który współczesny filozof komen-
tuje następująco: 

Nadchodzi liczba – demokracji, wielkiego miasta, administracji [...]. To uległy i nieprzerwany tłum, 
tkany gęsto jak materiał [...], wielość pojedynczych bohaterów, którzy zatracają imię i oblicze, stając się 
zmiennym językiem nienależących do nikogo obliczeń […]61.

Drugi rodzaj określeń miejskiej zbiorowości w Historiach maniaków ma za 
podstawę odwrotny mechanizm – uszczegółowienia. Reprezentują go liczne enu-
meracje, pojawiające się w Trzeciej godzinie, Amorze milczącym czy w Fanfaronie. 
Ukazują one rozczłonkowanie masy ze względu na wiek, płeć, zawód, stan mająt-
kowy, obyczaje poszczególnych jednostek – mówi się np. o „facetach w cylindrach”, 
„pannach sklepowych” (s. 98), „brudnych dziewkach służebnych” (s. 90–91), „babach 
plotkujących” (s. 217), „kawiarnianych podglądaczach” (s. 183); na wyliczeniu 
oparta została charakterystyka społeczeństwa Abdery (s. 227–228). Szeregi te rów-
nież podkreślają wątpliwe zróżnicowanie psychiczne i intelektualne oraz niezaprze-
czalne skarlenie duchowe tłumu. Ponadto (czy właśnie – przede wszystkim) enu-
meracja akcentuje mnogość nienawistnej indywidualiście warstwy. W Fanfaronie 
eksponuje się nieproporcjonalną liczebność antynomicznie zestawionych bohaterów: 
jednostek masowych jest co niemiara, tłum okazuje się nieprzebrany („milionowe 
mrowiska”, s. 257), a szczupła elita składa się z paru maniaków („kilku […] poza-
miejskich ludzi”, s. 253). 

Przestrzeń miasta wyznacza podział na „my” i „wy”: Fanfaron mówi do Krzyka 
– „miasto t w o j e  zginąć musi” (s. 253; podkreśl. A. G.), „zagłada ludziom t w o i m 
i  t w o i m  miastom” (s. 266; podkreśl. A. G.), Pichoń w testamentowym liście zwra-
ca się do potencjalnego odbiorcy: „na […] skrzydłach pożarnych dymów uleci nuda 
w a s z e g o  miasta” (s. 133; podkreśl. A. G.). Bohater wskazuje zatem sam siebie 
jako obcego, chociaż pochodzi z miasta (ujawnia więc świadomość wyobcowania, 

charakteryzuje międzyludzkie relacje miejskie jako bezosobowe, cząstkowe, powierzchowne, uty-
litarne, przemijalne.

59 B o l e c k i  (Jaworski redivivus, s. 136) pisze o parodii naturalizmu w Historiach maniaków.
60 S i m m e l, Mentalność mieszkańców wielkich miast, s. 119. Z kolei P. S l o t e r d i j k  (Pogarda mas. 

Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Przeł. B. B a r a n. Warszawa 2012) 
za E. C a n e t t i m  (Masa i władza. Przeł. E. B o r g, M. P r z y b y ł o w s k a. Wstęp L. B u d r e c- 
k i. Warszawa 1996) określa ten mechanizm jako przekształcanie autonomicznego podmiotu 
w ludzką czerń.

61 M. d e  C e r t e a u, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Przeł. K. T h i e l - J a ń c z u k. Kraków 
2008, s. 3.
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wydziedziczenia z istotnej kulturowo przestrzeni). Sygnalizuje tym samym znaczą-
ce cechy fenomenu obcości jak dystans, specyficzne połączenie obojętności i zaan-
gażowania, inność. Obcy staje się zaczynem konfliktu, burzy zastany porządek, 
wprowadza dysonans, bywa, że obnaża prawdę62. Manifestuje odczucie, iż miasto 
nie jest jego przestrzenią domową.

Natomiast w przeciwieństwie do innych opowiadań w impresji Miał iść pojawia 
się miasto, o którym bohater mógłby powiedzieć „moje”. Istnieje ono wyłącznie 
w jego wyobraźni jako imaginacyjna odpowiedź na wysiłek woli, by zdobyć się na 
„p i ę k n e  myśli” (s. 30)63, tę kreację wolno potraktować też jako dumną odpowiedź 
jednostki na nacieranie aglomeracji. Bohater rozwija wizję miasta usytuowanego 
na wyżynie i okolonego nurtem rzeki, czyniącej je niezdobytym. Imaginacja przed-
stawia obraz w formie baśniowego niby-wspomnienia, w którym poddający się 
marzeniu podmiot staje się w tej wewnętrznej twierdzy kapłanem, sprawującym 
duchową władzę nad mieszkańcami starego, być może średniowiecznego grodu. 
Niczym nietzscheański rozkazodawca niszczy wiarę ludu w chrześcijańskiego Boga, 
by postawić siebie na jego miejscu. Takie ujęcie miasta wprowadza refleksję na 
temat roli, jaką mogłaby odgrywać w kulturze jednostka wybitna, i zarazem inicju-
je liczne projekty indywidualistycznej rozprawy z miastem64.

Warto zauważyć, iż Jaworski komponuje stylistyczną całość, używając figur 
artystycznych opartych na kontraście. Ekspresywna i hiperboliczna jednoznaczność 
przenika się z wprowadzaną przez oksymoron65 ironią i wielością sensów. Miałkość 
intelektualna, ignorancja światopoglądowa bohatera masowego bywa oddana 
sformułowaniami antytetycznymi (konstruowanymi najczęściej dzięki przekrocze-
niom frazeologicznym lub przy użyciu zdrobnień), np. narrator Trzeciej godziny 
określa tłum jako „szlachetną gawiedź” (s. 108), w Amorze milczącym zaś wyod-
rębnia w społeczeństwie aglomeracji m.in. „stado szanujących się pań miejskich” 
czy „różane wianuszki balowych niewiniątek” (s. 182). Kreacja Krzyka w Fanfaro-
nie ufundowana została na sprzecznościach: to „wędrowny dostawca metafizycz-
nych przysmaków”, „maskaradowy pajac w sutannie kapłańskiej, […] apostoł 
w szacie arlekina” (s. 242). Przywołane jednocześnie figury błazna i apostoła ob-
razują tkwiący w tłumie ekspansywny potencjał mimikry, przeobrażenia, dosto-
sowania się, jak też nierespektowanie przez tłuszczę żadnych hierarchii w podpo-
rządkowującym sobie rzeczywistość geście. W procesie zagarniania i zawłaszczania 

62 O fenomenie obcego zob. G. S i m m e l, Obcy. W: Most i drzwi.
63 „Piękne myśli” to myśli o aktywizmie. M a c i e j e w s k i  (op. cit., s. 7) zauważa, iż bohater dotknię-

ty jest abulią. Nie przezwycięży on jej dzięki nowej religii, bo ta nie zintegruje go z wiernymi – ina-
czej niż świątynia księdza Fausta (zob. G u t o w s k i, Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych 
miast, s. 294).

64 B a r a n o w s k a  (Urbanizm, antyurbanizm, s. 1152) stwierdza: „Miasto staje się przyczyną niepo-
kojów artysty”. Bohater opowiadania Miał iść, będący kapłanem kreatywnie zmieniającym rzeczy-
wistość, odsyła do koncepcji modernistycznego artysty – kapłana sztuki, proroka, mędrca, boga 
– spopularyzowanej dzięki znanemu z pierwszego numeru „Życia” (1899) manifestowi S. P r z y-
b y s z e w s k i e g o  Confiteor (zob. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. 
M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a. Wyd. 3, przejrz. i uzup. Wrocław 2000. BN I 212), bynajmniej 
nie po to, by powielić sens motywu, lecz by poprzez mnożone ambiwalencje nawiązać doń reinter-
pretacyjnie.

65 B o l e c k i  (Od potworów do znaków pustych, s. 147) zauważa tu nadrzędną rolę oksymoronu.
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kultury liczy się nie treściowa zawartość tego, co może stać się ofiarą podboju, ale 
aktualna skuteczność narzędzia. Tendencja do wkraczania kultury masowej nawet 
na obszary zarezerwowane dotąd dla arystokratów ducha przejawia się w tym, iż 
– przy zdecydowanej odmowie tłumowi istnienia podmiotowego – dopuszczono do 
głosu Krzyka: natręt rezolutnie przedstawia Fanfaronowi sam siebie. Jaworski 
zdaje się wyrażać obawę, iż światu/miastu pogrążonemu w kryzysie zagraża wła-
dza mas. Bohaterowie ulicy – „kapryśni, chimeryczni i brutalni, tworzący wartości 
odtwórcze”66 – zaczynają odgrywać pierwszoplanową rolę, dokonuje się proces ich 
dominacji nad jednostką. To przekonanie Jaworski dzieli z wieloma innymi mło-
dopolskimi pisarzami67, lecz przy zasadniczo zgodnej diagnozie postawę autora 
Historii maniaków różni inna reakcja na ten stan rzeczy i wyprowadzane stąd 
wnioski68. 

Opis masy społecznej odsłania jej podatność na sugestie, łatwowierność, skłon-
ność do bezrefleksyjnej zmiany poglądów. Antybohater opowiadań Jaworskiego nie 
ma wobec siebie szczególnych wymagań, nie pragnie rozwoju, chce pozostać taki, 
jaki jest; konformistycznie dostosowuje się do warunków życia, biernie im się pod-
daje. Niechętnie podejmuje wysiłek refleksji czy samodoskonalenia. Niczym nie 
odróżnia się od reszty. Dla niego obowiązek to ciężar, którego sam nie chce podjąć. 
Nie czuje się za nic odpowiedzialny, nie ma celu i niczego nie tworzy – Jaworski 
ukazuje maniaka jako człowieka twórczego w kontraście wobec masy, „pozbawionej 
zmysłu dla zachceń bezdennych” (s. 263), tym samym nawiązując do stałego niemal 
w młodopolskiej kulturze przeciwstawienia. 

Brak kreatywności powoduje, iż formy kultury reprezentowane przez członka 
tłumu to już nie dzieła, dzięki którym duch ludzki mógłby się ubogacić, lecz towa-
ry, a więc „rzeczy pozbawione immanentnego sensu, posiadające wyłącznie abs-
trakcyjną wartość wymienną, znaczące dokładnie tyle [...], ile kosztują” – jak po-
wiada Agata Bielik-Robson, komentując rozważania autora Pasaży o komercyjnych 

66 L. P u ł k a, Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890–1918. Wrocław 1996, 
s. 83.

67 P u ł k a  (ibidem, s. 77) wskazuje prozę S. Brzozowskiego, S. Przybyszewskiego, L. S. Licińskiego. 
Akcentowanie pośpiechu, bylejakości, umasowienia jako procesów miejskich pojawia się również 
w wypowiedziach literackich i publicystycznych L. Krzywickiego, W. Berenta, W. S. Reymonta, 
G. Zapolskiej. Publicystyczną i literacką dyskusję na temat kultury masowej i cywilizacji przemy-
słowej w drugiej połowie XIX wieku rekonstruuje S i e m a s z k o  (op. cit.). O r t e g a  y  G a s s e t 
(op. cit., s. 13) zauważa: „cechą charakterystyczną naszych czasów jest panowanie masy […]”.

68 Bohater Przybyszewskiego przyjmuje różne postawy wobec miasta. Jest specyficznym spacerowi-
czem-obserwatorem (miasto wyzwala jego refleksję egzystencjalną i metafizyczną), pragnie zapa-
nować nad wielkomiejską kulturą, staje się aktywnym destruktorem i nihilistą, jednak w jego 
nastawieniu najczęściej dominuje manifestowanie rozpaczy, demonstracja (poprzez chaotyczne 
zachowanie się) psychicznego „rozszczepienia”, sygnalizowanie frustrującego go rozpoznania me-
tafizycznej „nicości” w obszarze miasta. Jednostka Jaworskiego opracowująca strategię działania 
przeciw miastu jest o wiele bardziej powściągliwa emocjonalnie; psychiczne skomplikowanie (jak 
np. Fanfaron) wprzęga w służbę swemu projektowi. Ujawniające dystans nadrzędne wobec postaci 
instancje nadawcze demaskują jako naiwną jej wiarę w efektywność przedsięwzięć, ale nie negują 
pozytywów aktywistycznego gestu. Jaworski ilustruje – jak określa taką postawę indywiduum w 
stosunku do aglomeracji S i m m e l  (Mentalność mieszkańców wielkich miast, s. 114): „opór pod-
miotu wobec  prób glajchszaltowania go i oddania na usługi mechanizmów społeczno-technicznych”. 
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uwarunkowaniach wielkomiejskiego życia69. Pozostawiając tłum „w sidłach urze-
czowienia”, aglomeracja „zdepersonalizowanego ducha” stara się pochwycić w nie 
także indywidualistę. Semantyka wykorzystanych w Historiach maniaków motywów 
urbanistycznych jakby zawierała ducha refleksji Waltera Benjamina i Georga Sim-
mela: miejski świat opowiadań przedstawia czytelnikowi proces, w którym – dzięki 
ekspansji reprezentanta tłumu (przywołajmy rozpoznanie Bielik-Robson): 

rzeczy otoczone aurą tworzącego je ducha są zastępowane przez rzeczy owej aury zupełnie pozbawione; 
[…] organiczne owoce twórczości zanikają pod naporem przedmiotów, będących rezultatem pracy wy-
alienowanej i mechanicznej; [...] symbole, naczynia żywej intencji ducha, ustępują alegoriom, martwym, 
nieprzejrzystym […]70.

Masowego bohatera nie interesuje nic poza nim samym. Nie ma on żadnych 
imperatywów71. Nie zna też poczucia wdzięczności, „zaskorupia się” w sobie, 
utwierdza się w negatywnych emocjach – uczony Pichoń zarzuca mu zawiść (s. 91), 
nienawistną zazdrość przejawiają członkowie miłosnego klubu w Amorze milczącym, 
resentymentalną niechęć pielęgnuje w stosunku do Marka abderycki publicysta. 
Podkreśla się także cynizm jednostki z tłumu, która trafia nawet do grona elity 
miejskiej – zabiegający o popularność, schlebiający tłumowi redaktor „Odrodzonej 
Myśli” i młody architekt w Opowieści o smutku czterech ścian ujawniają pogardę 
dla miejskiej „hołoty” (s. 236), a jednocześnie bez skrupułów ją wykorzystują. 

Twórczego oryginała charakteryzuje się w odniesieniu do tego, co urbanistycz-
ne: to „stały przechodzień przez uliczne trakty”, chociaż „przy gromadzie żadnej 
nie przystanie” (s. 131). W opozycji do „roboczego gminu” (s. 148) Książę nazywa 
szpitalnych maniaków „towarzystwem prawie wyborowym” (s. 149). Bohater jest 
przeciwieństwem wszystkiego, co reprezentuje sobą masowy mieszkaniec aglome-
racji: dostojny i „niezłomnie wytworny” (s. 119) Pichoń czy ekscentryczny Fanfaron 
przeciwstawiają się pospolitości Krzyka. Maniak czuje zagrożenie „zagadnieniami 
demokratycznymi” (s. 243), wyzbył się „zamiaru pospolitych z bliźnimi współza-
wodów” (s. 81). Chroni cenną dla siebie intymność błyskawicznie znikającą z do-
świadczenia tłumu. Arystokratyczna samotność, umożliwiająca odczucie nieskoń-
czoności, oraz doznanie „bezmiaru”72 są żywiołem bohatera, chociaż zajmuje  

69 A. B i e l i k - R o b s o n, Gnostyk w wielkim mieście: Walter Benjamin i kultura materialna. W zb.: 
Co to jest filozofia kultury? Red. Z. Rosińska, J. Michalik. Warszawa 2006, s. 263. 

70 Ibidem, s. 264.
71 Literacka charakterystyka masy przez Jaworskiego zbieżna jest ze stwierdzeniami S. K i e r k e- 

g a a r d a  (Jednostka i tłum. W zb.: Filozofia egzystencjalna. Wybór, wstęp L. K o ł a k o w s k i, 
K. P o m i a n. Warszawa 1965, s. 53 áprzeł. A. Ś c i e g i e n n yñ): „Gdzie zatem jest tłum i gdzie 
tłumowi przypisuje się rozstrzygające znaczenie, tam nikt nie będzie się troszczył o cel […]”.

72 y i - F u  T u a n  (Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. M o r a w i ń s k a. Wstęp K. W o j c i e c h o w s k i. 
Wyd. 2. Warszawa 1989, s. 81) pisze: „Samotność jest warunkiem odczucia bezmiaru”, podkreśla 
też związek możliwości i wolności myślenia z pustą, nieprzeludnioną przestrzenią. W stłoczeniu 
nie jest ono wykonalne. Z r ę b o w i c z  (op. cit., s. 189) twierdzi, iż „Jaworski utrzymywał, że bez 
maniactwa nie ma mowy o »ocaleniu absolutu«”. Przyczyny intensyfikacji jednostkowego ekscen-
tryzmu jako mechanizmu obronnego wyjaśnia S i m m e l  (Mentalność mieszkańców wielkich miast, 
s. 132): „Aby uratować swą osobowość, jednostce nie pozostaje nic innego jak wykazywać maksimum 
cech swoistych i odrębnych, przejaskrawiając je, aby w rozgwarze wielkiego miasta móc dosłyszeć 
samą siebie”.
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on ostatnie, niewielkie już skrawki opanowywanej przez masowy żywioł prze- 
strzeni73. 

W przeciwieństwie do konformistycznego członka tłumu u Jaworskiego maniak 
stawia sobie wysokie wymagania. Nie ma takich niebezpieczeństw, na jakie boha-
ter Trzeciej godziny nie byłby gotów się narazić74: narzuca sobie dyscyplinę, podej-
muje wysiłki i wyznacza dalekosiężne cele – w wewnętrznym doświadczeniu Picho-
nia pojawia się mit Atlasa, dźwigającego strop ziemski (bohater „nadstawia mężne 
swe barki”, s. 98). Nie zna granic niewyczerpana żarliwość mecenasa Jerzego, z jaką 
szerzy on ideał w klubie wielbicieli miłości. W samotni ekscentryka znajdziemy 
liczne znaki bogactwa refleksji i autorefleksji: lustro i biblioteka w pokoiku Fanfa-
rona, mapa zaściełająca pracownię Pichonia. Namysłowi poświęca się Marek, ma-
rzeniom oddają się bohaterowie opowiadań Miał iść, Zepsuty ornament czy Trzecia 
godzina; nawet Krzykowi znana jest erudycja Fanfarona. 

Twórczość maniaka kontrastuje tu z wytwórczością tłumu (co również stano-
wi kontynuację młodopolskiej refleksji). Ekscentryczna jednostka mieści w swym 
wnętrzu imaginacyjny ogrom światów zaprzeczający miejskiej „ciasnocie”. Wielo-
znacznej nędzy jako genezie masowego aspektu kultury przeciwstawia bogactwo 
i siłę wyobraźni, która potrafi zanegować kształt każdej rzeczywistości75. Rozwija 
tę wyobraźnię w sobie, uwolnioną od barier przestrzennych czy czasowych, jak 
Pichoń, gdy podróżuje w pracowni po świecie (palcem po mapie) czy kiedy dostrze-
ga na nocnym niebie nadziemskie budowle i swoją przyszłość szczęśliwie wypeł-
niającą przeznaczenie proroków. Dzięki mocy wyobraźni bohatera Trzeciej godziny 
miejsce nędznych zaułków w jednej chwili zajmują „przepyszne sklepowe wystawy” 
(s. 107)76. Być może, rzeczna podróż Fanfarona, spotkanie z herosami, wykwintna 
uczta na bździelu i miłosny związek z demoniczną Astarte odbywają się jako wytwór 
jego wyobraźni – a nie są przecież ani trochę mniej realne niż miejskie szare ulice 
z przemykającymi cieniami przechodniów za oknem samotni bohatera.

Odgrywanie ról, gest kreacji wiodą samotnika nie tylko ku napowietrznym 
przestrzeniom czy radykalnym, katastroficznym projektom. Starając się zapanować 
nad obcym mu z natury miastem, bywa on zmuszony do tego, by zrezygnować z roli 
proroka i uwzględnić to, co w jego odczuciu „niskie”. Pichoń modyfikuje swój plan, 
staje się porządnym mieszczaninem77, uczy się symbiozy z miastem, sumiennie 

73 O k u l i c z - K o z a r y n  (Nuda w zwierciadle nudy, s. 108) zauważa: „Pokój Marka, samotnia nar-
ratora Medi, dom bogacza Pichonia […], buduar i bryg Fanfarona […], świątynia Hamleta […] ko-
jarzą się z tymi odludnymi miejscami, w których twórczość rodzi się […] pod »posępnym kloszem 
Nudy«”. Twórcze aspekty nudy jako fundamentu refleksji i autentyzmu podkreśla Jo. B r o d s k i 
(Pochwała nudy. Przeł. A. K o ł y s z k o, M. K ł o b u k o w s k i. Wybór, oprac. S. B a r a ń c z a k. 
Kraków 1996, s. 91). W świecie Jaworskiego twórczej nudzie maniaka przeciwstawiona została 
nuda „plamista” i nuda „brudnie powtarzana” przez społeczną masę (s. 263).

74 O r t e g a  y  G a s s e t  (op. cit., s. 46) pisze: „Każdy, kto przybiera wobec życia postawę poważną, 
przyjmując za nią pełną odpowiedzialność, musi odczuwać pewnego rodzaju niepewność, która go 
skłania do ciągłej czujności”.

75 Jak narrator naucza Medi: „W marzeniu siła i prawdziwość” (s. 71). Siłę marzenia podkreśla O k u-
l i c z - K o z a r y n  (Nuda w zwierciadle nudy, s. 112–115). 

76 Ten przykład podaje O k u l i c z - K o z a r y n  (Nuda w zwierciadle nudy).
77 Wskazuje na to ł e b k o w s k a (op. cit., s. 27). Pichoń zawsze jednak pamięta o swej „dostojności” 

– tu jej znakiem pozostaje rola czcigodnego Charona (zob. ibidem, s. 23). O młodopolskim ujęciu 
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prowadzi księgi handlowe, zdobywa uznanie opinii społecznej. Aby móc negować, 
coś trzeba przyjąć. Z takiej świadomości wynika również momentalna zgoda Marka 
na uwikłanie się w spory miejskich antagonistów, zgoda motywowana przecież 
„szatańską pogardą” i „drapieżną chytrością” (s. 230). Także Fanfaron zbliża się do 
tłumu, gdy pozwala Krzykowi przebywać we własnym towarzystwie i nawiązuje 
z nim dialog. W tym sensie strategia postępowania wyrafinowanego eleganta w opo-
wiadaniach Jaworskiego jest pojemniejsza niż ta polegająca jedynie na izolacji, np. 
diuka des Esseintes’a czy innych słynnych literackich dandysów epoki zamieszku-
jących pozamiejskie zamki. 

Puste miejsce metafizycznego Reżysera próbuje zająć ludzki, śmiały reżyser – 
artysta, myśliciel, poszukiwacz Absolutu. Piotr/Wiktor Fanfaron przeciw miastu 
występuje programową fanfaronadą. Zaangażowanie doktora Fallusa ma na celu 
zmianę postawy społecznej wobec tak istotnej dla świata miłości. Koncepcję prze-
obrażenia rzeczywistości ujawnia także Marek: „nie mamy nic prócz siebie”, „przed 
nami przestrzeń nieskończona” (s. 234). Jego zamierzeniem jest odrodzenie rozu-
miane jako kształtowanie od początku, zatem spalenie miasta okazuje się swego 
rodzaju katartycznym wyzwoleniem (bohater chce zniszczyć to, co kryzysowe 
w merkantylnej rzeczywistości), ma być oczyszczeniem pola działania niczym w ni-
hilistycznej wizji Friedricha Nietzschego78. Myśl o najlepszym projekcie kultury 
pojawia się także w impresji Miał iść. Występujący w niej prorok zamiast krzyża 
proponuje złotą arkę – symbol bezkonfliktowego pogodzenia sprzeczności, którego 
szanse realizacji zostały jednak potraktowane ironicznie (arka wobec braku wier-
nych pozostaje pomysłem niezrealizowanym, pozwala bohaterowi domniemywać 
tylko, co by było, gdyby...).

Ostatnie opowiadanie, Fanfaron, ukazuje wewnętrzne skomplikowanie, złożo-
ną („rozmnożoną”) tożsamość indywidualistycznego maniaka, kontrastowo skoja-
rzoną z psychologiczną jednolitością tłumu pozbawionego podmiotowości. Fanfa-
ron jest Piotrem i Wiktorem jednocześnie, a między nimi dwoma istnieje stosunek 
rywalizacji – każdy z nich pożąda unicestwienia drugiego (wewnętrzny antagonizm 
ujawnia także konstytucja doktora Fallusa z Amora milczącego: „sama przeciw 
sobie prężąca się sylwetka” ás. 182ñ, „w wyrazie twarzy zaznaczone zmaganie się 
sił, wzajem sobie wrogich” ás. 183ñ). Bohater Fanfarona przenikliwie dostrzega 
własną „wielość”, którą poniekąd sam wywołał jako artysta zdolny do nieskończo-
nych kreacji sobowtórowych czy przekornych gier również ze sobą (Piotr przyzna-
je, iż wysnuł Wiktora sam z siebie jako pośrednika w relacjach z miastem). W śro-
dek owego psychicznego rozdwojenia na „ja” i „ty”, zwielokrotnianego wizualnie 
lustrzanymi odbiciami przy każdym poruszeniu się (w samotni Fanfarona znajdu-
je się zwierciadło, ważne dla reżyserii i autokreacji79, ale także dla rozpoznania), 

tego motywu zob. J. N o w a k o w s k i, Persefona i Charon. (Z młodopolskich dziejów motywów 
mitycznych). W zb.: Młodopolski świat wyobraźni.

78 O wizji nowej rzeczywistości proponowanej przez żołnierzy Chrystusowych z Bani doktora Lipka 
ł e b k o w s k a  (op. cit., s. 29) pisze: „Nowy ustrój ma […] opierać się na zasadach kabaretu, kar-
nawału, a więc […] na ciągłym przedrzeźnianiu tego, co […] usankcjonowane społecznie”, i dodaje: 
„jedyną bronią przed lękiem jest groteskowy śmiech” (s. 36). 

79 O k u l i c z - K o z a r y n  (Gest pięknoducha, s. 50) interpretuje je jako ważny rekwizyt w autokreacji 
dandysa.
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wkracza w pewnym momencie „on” – Krzyk – i rozmnożenie postępuje. Indywidu-
alista próbuje z wysiłkiem uchwycić swoją osobową jedność, zdobyć się na „ostat-
nie [...] rozpoznanie zgubnej tożsamości” (s. 241), lecz okazuje się ona trudna do 
ustalenia. Fanfaron przyjmuje więc własną niejednoznaczność, odczuwając rów-
nocześnie niezgodność z samym sobą. Oksymoroniczne epitety naruszające zasa-
dę łączliwości frazeologicznej ilustrują wewnętrzną mnogość bohatera, a zarazem 
paradoksalną jedność tej psychicznej wielości: Piotr „wyzywająco pocieszał”, 
Wiktor „nieśmiało szydził”, Krzyk – wkroczył „z godnością zwyrodniałego dandysa” 
(s. 241). Krzyk podszywa się pod dandysa, lecz maniak ma też w sobie coś z Krzy-
ka. Tego ostatniego stworzyła zresztą odrębność, indywidualistyczna osobność 
Fanfarona – mówi się, że ów „niestosowny błazenek” (s. 264) jest efektem „poło-
wiczności” tytułowego bohatera (s. 244). 

Pojęcie „połowiczności” pojawia się w eseju Nietzschego Z psychologii sztuki. 
Odpowiedni fragment w tłumaczeniu Wacława Berenta brzmi: „Przynosi to zaszczyt 
artyście, gdy nie jest zdolnym do krytyki; w przeciwnym razie jest czymś p o ł o-
w i c z n y m  […]”80. Sens „połowiczności” Fanfarona należałoby rozpatrywać w tym 
kontekście. Dla Nietzschego oznacza ona swego rodzaju negatywną „niepełność” 
artysty, jego rozdarcie między uwarunkowanym irracjonalnie natchnieniem i emo-
cjonalnym podążeniem za zmysłowym źródłem – impulsem tego natchnienia (któ-
rego efektem będzie genialne dzieło) – a autoanalizą zabijającą kreatywność, dystan-
sem intelektualnym względem wszelkiej sensualności, podejrzliwością racjonalisty 
wobec wszystkiego, co irracjonalne, i próbą ujęcia całości świata w kategoriach 
rozumowych, wyjaśniającego skomentowania go bez reszty, w wyniku czego uni-
cestwione zostaje bez śladu Niewyrażalne. Osąd hamuje spontaniczne tworzenie, 
ten, kto mu się poddaje, może być najwyżej komentatorem. Artysta połowiczny – 
rozdarty i zatrzymujący się w pół drogi – nie jest żadnym artystą, dlatego Nietzsche 
twierdził, iż prawdziwie genialna jednostka nie powinna siebie rozumieć. 

Jaworski zdaje się redefiniować to pojęcie artysty – może on być zarazem irra-
cjonalnie utalentowany, i intelektualnie wyrafinowany. Pisarz jakby przekornie 
oznajmia: oto mojego bohatera cechuje właśnie „połowiczność”, okazuje się on za-
równo artystą, jak i intelektualnym erudytą, przenikliwym psychologiem; oddaje się 
urokom zmysłowości, lecz pragnie też zrozumienia i samozrozumienia; ponadto jest 
wybrednym arystokratą ducha, ale mógłby wchodzić także w rolę człowieka maso-
wego, a owa „niepełność” nie stanie się wcale przyczyną jego zgryzoty czy wstydu. 

Wykład antropologii i psychologii maniaka daje się interpretować na różne 
sposoby: jako dyskusja z kreacją rozdwojonej jednostki twórczej Przybyszewskiego, 

80 W. B e r e n t, Fryderyk Nietzsche, „Z psychologii sztuki”. Tłumaczenie i dopiski [...]. W: Pisma roz-
proszone. Listy. Wstęp, oprac., dodatek krytyczny R. N y c z, W. B o l e c k i. Kraków 1992, s. 105. 
Podkreśl. A. G. Filozof osądza też modernizm jako epokę dążącą do dekadenckiego wyrafinowania. 
Od słów Nietzschego dystansuje się komentujący je Berent, wyraża obawę, by nie spowodowały 
one niedocenienia intelektualnych aspektów procesu twórczego (ibidem, s. 106). U Jaworskiego 
– wedle zasady, iż każda kategoria w tym świecie znajduje swoje przeciwieństwo – pojawia się 
także przypisana tłumowi „naiwna połowiczność” (s. 220), którą dostrzega Marek. Zgodnie z ety-
mologią słowa oznacza tu ona niedokonanie, konformizm, sprzeniewierzającą się idei ustępliwość, 
zarzucenie jej realizacji w połowie.
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jako nawiązanie do pre-Freudowskich intuicji Nietzschego81, jako ironiczne prze-
kształcenie młodopolskiego motywu samotności – przyczyny ogromnego cierpienia 
wielu modernistycznych bohaterów (o zwielokrotnionym psychicznie indywiduum 
u Jaworskiego można powiedzieć, iż doskonale radzi sobie z samotnością, a właści-
wie nigdy samotne nie jest) – lub też jako przekorne odniesienie do modernistycz-
nego ujęcia podświadomości: nieskończonego i niezgłębionego mare tenebrarum (w 
niezbadanej głębi duszy mecenasa Jerzego kłębią się „wyroki, przeczenia, grymasy 
wątpiące” ás. 183ñ, a nadany mu przez opiniotwórczy ogół przydomek „doktora 
Fallusa” ma być syntetyczną próbą określenia „nieuchwytnej jednostki” ás. 182ñ). 
Psychologia maniaka może również zwiastować odkrycie, iż człowiek masowy po-
tencjalnie tkwi w każdej twórczej jednostce. „Podłość i lenistwo życia wkradają się 
i tu” – podpowiada Irzykowski82. Ta proza odkrywa istnienie domieszki, ślad po-
tencjalnej obecności członka tłumu w największym indywidualiście83. A może też 
ilustruje Simmelowską zdolność ducha polegającą na odłączeniu się od samego 
siebie, by stanąć naprzeciw, jak wobec kogoś trzeciego, zarazem rozpoznanego 
i jeszcze nie rozpoznanego jako tożsamego z sobą samym; oddalonego i obcego, 
a przecież wywodzącego się z własnej samości ducha. Obraz „rozmnożenia” indy-
widuum może służyć wreszcie uzasadnieniu jednoczesności siły i słabości dziwacz-
nego maniaka, który z niesłychaną mocą porywa się na dalekosiężne projekty, 
a przecież jest tworem tylko „połowicznym”, zaledwie „p r a w i e  wyborowym” 
i „anormalnym” (s. 181) – jak narrator komentuje kreację postaci przynależących 
do podrzędnej wobec niego płaszczyzny fabularnej fikcji. 

Już w opowiadaniu Miał iść przedstawia się opanowaną przez ambiwalentne 
odczucia jednostkę władczą i wyjątkową: jest ona tak silna, by po nietzscheań- 
sku dokonywać przewartościowania wartości, bezwzględnie – jak Jedyny Maxa 
Stirnera – uznawać tylko własną podmiotowość i własne egoistyczne prawo do 
kształtowania rzeczywistości, a jednocześnie okazuje się zanurzona w samotniczej 
melancholii, poddana bolesnej introwersji, upokorzona przez społeczną masę, do-
świadcza klęski84. Taki bohater skontrastowany został z postacią bałwochwalczego 

81 F. N i e t z s c h e  (Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. B e r e n t. Gdynia 1991 áreprint wyd.: Warsza-
wa 1905ñ), pisze: „Czymże jest […] człowiek? Kłębem dzikich węży, które rzadko w spokoju się 
kupią; i oto rozpełzają się one wszędy i szukają żeru po świecie” (s. 40); „Człowieka dale i głębie 
największe, wyżyny gwiezdne, jego niesłychana siła: czyż to wszystko nie pieni się i nie burzy 
niezgodnie w waszym garnku?” (s. 344). P ł a c h e c k i  (op. cit., s. 64) na podstawie analizy psychi-
ki doktora Fallusa interpretuje następująco fakt wielości psychicznej maniaka: „Rzucony w wir 
sprzecznych bodźców i represji społecznych człowiek prywatny rozpada się, tracąc wszelkie pozo-
ry jednolitej czy spójnej konstytucji psychicznej”.

82 I r z y k o w s k i, op. cit., s. 532.
83 Na mechanizm „urabiania” jednostki przez miasto wskazuje B a r a n o w s k a („Miasto – wszech-

świat”, s. 99), pisząc, że w Oziminie „widzimy człowieka, który […] ukształtowany został przez 
miasto aż do wyrazu twarzy”. S l o t e r d i j k  (op. cit.) twierdzi nawet, iż w nowoczesnej kulturze 
masowej kartezjańskie cogito nie jest możliwe do zachowania, nasza pojedynczość okazuje się po-
zorem – żyjąc w kulturze, ulegamy różnego rodzaju przemocy i modom czyniącym z nas jednostkę 
masową.

84 Na poniżenie zdaje się wskazywać symbol wieńca z cierni liści, odwołującego się do cierpienia 
Ukrzyżowanego (s. 31). Trzeba zauważyć niewątpliwe podobieństwa z kreacją bohatera prozy Przy-
byszewskiego „śniącego o potędze”, przy czym relacja jednostka–tłum została tu ironicznie odwró-
cona. W eseistyce S. P r z y b y s z e w s k i e g o  (Z psychologii jednostki twórczej. I. Chopin i Nietzsche. 
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tłumu, bezmyślnie wielbiącego kolejnych bożków, potulnie poddającego się woli 
rozkazodawcy, ale też nieoczekiwanie żywiołowego i witalnego, żądnego, by poniżyć 
to, co indywidualistyczne i wyjątkowe (o czym świadczy kolejny w asocjacyjnym 
ciągu obraz czarnej masy ekspansywnych pająków u stóp smukłego drzewa85). 

Siła jednostki to fantazmat. Świadczy o tym nie tylko ontologiczny status miej-
skiego pejzażu ze świątynią, ale też występujące w wyobrażonym przeżyciu silne 
obawy bohatera, który „o g r o m n i e  s i ę  b a ł, by nie postradał ni miasta, ni 
twierdzy, i ściskał palec k o n w u l s y j n i e” (s. 30; podkreśl. A. G.), jak i jego sa-
motna melancholia wśród ruin oraz erotyczne marzenie o „nagim, dziewczęcym 
ciele jutra” (s. 31), mogącym udzielić tego, czego mu brak – czyli zdolności do ak-
tywizmu86. Ujrzany w marzeniu projekt kultury skupionej wokół kultu jednostki 
wyjątkowej zdaje się mieć taki sam walor trwałości, jak linia wyrysowana przez 
chłopca na piasku czy miejski teatr cieni w następnych utworach. 

Perspektywy przekształcenia kultury w „bezwzględnie w o l n y  c z y n  bezwzględnie 
wolnych duchów […]”, jak powiedziałby Stanisław Brzozowski, w przestrzeń, w któ-
rej „czyn i marzenie senne stałyby się rodzeństwem”87, określono w opowiadaniach 
jako iluzoryczne (Marek wraca do miasta, by tam zginąć88, metropolia wyklucza 

W: Synagoga szatana. Oprac. G. M a t u s z e k. Kraków 1995), W. N a ł k o w s k i e g o  (w: Forpocz-
ty. Książka zbiorowa. Lwów 1895) czy M. K o m o r n i c k i e j  (w: jw.) „jednostka twórcza”, „czan-
dala”, „parias”, „forpoczta”, „przejściowy” nie mają władzy nad tłumem, ale też brak im odwagi, by 
rozwijać marzenie czy próbować mierzyć się z pozycją proroka lub przywódcy tłumu. Wysokiej 
samoświadomości towarzyszą wyobcowanie i dramatycznie manifestowana bezradność wobec 
wymagań zbiorowości. Tymczasem bohater opowiadania Miał iść w marzeniu podporządkowuje 
sobie zbiorowość. Również Pichoń, Marek czy Fanfaron opracowują strategie postępowania z tłumem 
i jego poszczególnymi reprezentantami. Własną koncepcję miłości narzuca towarzystwu doktor 
Fallus („silną dłonią dzierżył rząd dusz”, s. 188). 

85 Współwystępowanie motywów personifikowanego drzewa, cierniowej korony i witalizmu aktu  
seksualnego odsyła do obrazowania wierszy S. K o r a b - B r z o z o w s k i e g o  *** (Dusza ma, cier-
niem uwieńczona...) i *** (Drzewo samotne, obnażone...) (w: Poezje zebrane. Oprac. M. P o d r a z a -
- K w i a t k o w s k a. Kraków 1978, s. 24, 26).

86 J. Z i e l i ń s k i  (Pierzaste korzenie kroplówki. „Twórczość” 1984, nr 2) w interpretacji utworu Miał 
iść podkreśla niemożność działania, bierność bohatera.

87 S. B r z o z o w s k i, Próba samopoznania. W: Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. M e n c w e l. 
Warszawa 1988, s. 129. – W. B e n j a m i n, Pasaże. Red. R. Tiedemann. Przeł. I. K a n i a. Kraków 
2006, s. 401.

88 Warto zwrócić uwagę na podobieństwo motywu fabularnego (Marek, inicjator projektu spalenia 
miasta, przemawiający do tłumów wyprowadzonych z pożogi, nagle – wiedziony współczuciem 
i solidarnością – bez namysłu rezygnuje z realizacji dalekosiężnego planu, wraca do dogorywającej 
metropolii, by uratować kaleką staruszkę pozostawioną bez pomocy ás. 235ñ) do działania boha-
terów S. P r z y b y s z e w s k i e g o: Ostap w Dzieciach szatana (Lwów 1899) opowiada Gordonowi 
historię mordercy, który bez skrupułów zabija bogatą kobietę i ucieka z łupem, ale narażając się 
na zdemaskowanie, wraca po samotnego kanarka, pozostawionego w zrabowanym domu. „To ty-
powe dla nas wszystkich” – komentuje psychologię nihilistów – „Jesteśmy w stanie kraść i mordo-
wać, nie odczuwając żadnej innej rozkoszy, jak tylko bezkarności naszego postępku... Ale te rzeczy 
drobne, słodkie... He, He – te kanarki! Im nie pozwolimy umierać z głodu...” (s. 165–166). Dla 
Ostapa zachowanie mordercy stanowi dowód wielkości podobnych mu jednostek, do których zali-
cza Gordona (nawet w zbrodni wykazują wspaniałomyślność, ujawniają estetyzm, stać je na po-
rzucenie planu, któremu dotychczas podporządkowali swoje życie, by podążyć za mimowolnym 
kaprysem, nagłym marzeniem). Również w Mocnym człowieku (t. 2, Warszawa 1929, s. 94) Bielec-
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wolność Pichonia, Fanfarona czy pacjentów doktora Lipka, doktora Fallusa kon-
cepcja miłosnej sublimacji ponosi klęskę w społecznym milieu). Radykalne projek-
ty jednostki potraktowane zostały ironicznie: oksymoroniczne obrazowanie, kon-
trasty, ambiwalencje podważają jednoznaczny sens wyzwolenia. Masowa aglome-
racja okazuje się wiecznotrwała, „odrasta” jak głowa hydry: w Bani doktora Lipka 
twierdzeniu Pułkownika, iż zburzył miasto, zaprzecza przybysz, który zapewnia, że 
ono przetrwało: „Panie Pułkowniku, [...] naprawdę jest miasto, może inne, ale jest” 
(s. 150); w Opowieści o smutku czterech ścian Abdera po śmierci Marka została 
odbudowana i niejako zaimpregnowana – przez władze wyrażające interes masy 
społecznej – na działania wynikające z pokus kolejnych twórczych samotników. 
Wieloznaczny artyzm, którego źródłem jest irracjonalna mania – natchnienie, wy-
gnano z nowej Abdery jak poetów z Platońskiego państwa. Niezniszczalna metro-
polia z bogatą historyczną przeszłością i „świetlaną” przyszłością wyraża wieczność 
miasta, rozwojową teraźniejszość ilustruje śmiała działalność sprytnych przedsię-
biorców, w których rolę czasowo wchodzi Pichoń w Trzeciej godzinie. I analogicznie: 
historyczną klęskę indywidualisty uświadamia opustoszałe miasto w impresji Miał 
iść, a obecną – nieudana krucjata Pułkownika w Bani doktora Lipka.

Tak więc kultury masowej radykalnie zanegować się nie da. Trudności związa-
ne są również ze świadomością, że miasto tkwi w jednostce. Jaką zatem strategię 
przyjąć wobec takiego rozpoznania? Jeden z badaczy proponuje, by „nie […] zapo-
minać o dystansie jako warunku czujności”89. A może też jak bohater Zbigniewa 
Herberta: „grać / z nim / oczywiście / grać”90? I tak maniak postępuje – Piotr/
Wiktor Fanfaron gra z Krzykiem (chociaż to niebezpieczna zabawa): traktuje go 
z kurtuazją, prowadzi z nim dialog. Także narrator Amora milczącego przewiduje 
dla mecenasa Jerzego mniej lub bardziej świadomą postawę odgrywania roli: „śmiej 
się, pajacu” – radzi (s. 191). Inny możliwy, ale i zabawny w swej nieskuteczności 
plan obrazuje działanie bohatera Bani doktora Lipka, który by walczyć z miastem, 
został policjantem, zatem funkcjonariuszem miasta. Tak samo egzystencjalna 
strategia Pichonia, chociaż deklaruje on lekceważenie, wymaga, by bohater chwi-
lowo poddał się miejskiej mimikrze (jako ceniony przedsiębiorca pogrzebowy) i pod-
jął wysiłki dla zyskania aprobaty miejskiej społeczności, których sukces komentu-
je ironicznie: „udało się wzgardzonej, wyklętej jednostce dowieść, jak pożyteczne 
jej przedsięwzięcie” (s. 108). „Absurdalne plany ocalenia w obliczu katastrofy – tak 
można określić sytuacje w niemal wszystkich utworach Jaworskiego” – konkludu-
je Radosław Okulicz-Kozaryn91. 

Pozostaje przenieść miasto w sferę marzenia, chociaż marzenie to napiętnowa-
ne jest „bezdomnością” (s. 267). Urbs odrealniona, legendarna jak w opowiadaniu 
Miał iść i odsyłająca w bliżej nie określoną przeszłość jako symbol tego, co społecz-

ki, gdy słucha w wigilię Bożego Narodzenia kolędy granej w restauracji przez cyniczną Adę Karską, 
która nie raz udowodniła zbrodniczą bezwzględność, widząc jej wzruszenie, myśli: „Zbrodniarka, 
która płacze nad małym Jezuskiem”.

89 O k u l i c z - K o z a r y n, Gest pięknoducha, s. 50. ł e b k o w s k a  (op. cit., s. 22) konkluduje zaś: 
„Śmiech, który towarzyszy demaskowaniu konwencji, jest jedynym wyjściem z sytuacji”.

90 Z. H e r b e r t, Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu. W: Pan Cogito. Wrocław 1993, s. 18.
91 O k u l i c z - K o z a r y n, Gest pięknoducha, s. 153.
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ne, zyskuje wymarzoną postać przeobrażonej kultury przyszłości, a wizji tej towa-
rzyszy świadomość niemożliwości jej zrealizowania92. Każda strategia wymaga 
przyjęcia jakichś warunków, chociaż stosunek podmiotu do związanej z nią aktyw-
ności może być ambiwalentny. Opozycja zadomowienie–bezdomność wiele mówi 
o sytuacji ekscentryka: skoro w tym świecie nie ma innej przestrzeni niż miasto, żyć 
można tylko tam, nawet reżyserować próby koegzystencji z metropolią, ale zadomo-
wić się tam nie sposób: „nie masz na tym świecie miejsca dla Fanfarona-artysty” – 
melancholijnie zauważa bohater (s. 263). Postawę twórczego maniaka naznaczyła 
pewnego rodzaju bezradność, a zarazem przecież próba obrony, gest mimo wszyst-
ko. Warto tu przytoczyć słowa charakteryzujące innego marzyciela (Benjamina), 
snującego refleksję o urbanizującej się nowoczesnej rzeczywistości, które równie 
dobrze mogłyby dotyczyć każdego z bohaterów Jaworskiego (np. Pichonia, Marka, 
Fanfarona): „pośród ruin sensu współczesnego miasta” „nie opuszcza go myśl o zba-
wieniu, a więc o [...] epoce przyszłości, którą pojmuje on jako utopię [...] życia wol-
nego od upadku w świat martwych rzeczy, niepodatnego na alienację”93. 

Baranowska, wskazując na dwa zasadnicze modele literackiego stosunku do 
miasta (optymistyczny mit rozwoju i pesymistyczny – katastrofy), podkreśla: „W li-
teraturze modernizmu i Młodej Polski znajdujemy silne akcenty antyurbanistycz-
ne”; również Wojciech Gutowski wśród negatywnych bohaterów literatury epoki 
wylicza metropolię, tłum, społeczeństwo94. Wydaje się, iż ów motyw w Historiach 
maniaków wpisuje się w młodopolski antyurbanizm – Fanfaron deklaruje przecież 
„walkę kilku naszych pozamiejskich ludzi z miastem” (s. 253); klęski polis pożąda 
Pichoń; „niszczące wyzwolenie” od aglomeracji proponuje Marek. Autor omawianych 
opowiadań eksponuje w miejskim pejzażu nie rozwój (chociaż w porządku cywili-
zacyjnym miasto przecież się rozwija), ale rozpad, próchnienie, gnicie, zastój, 
nędzę. W tym mieście nie ma centrum, niemożliwa jest hierofania95, nie da się tu 
odnaleźć sensu. Zanegowane zostały projekty realizowane w kulturze masowej, 
które symbolizuje życie Abdery, powodujące u wrażliwej jednostki uczucie aksjo-
logicznego zagubienia, niepokoju. Efekty zmysłowe uwypuklają wybiórczość przed-
stawienia, jak i subiektywizm obrazu uzasadniający jednostronność. 

Motywy miejskie na zasadzie antynomii służą wyeksponowaniu bohatera – jego 
wrażliwości, postawy, programu. Miasto go zniewala – nie pozwala na dostojne 
milczenie, zatrzymanie, namysł. Bohater z kolei zachowuje w stosunku do miasta 
dystans – jest to też dystans wobec nowoczesności jako chaosu i płytkości, która 
nie ma nic wspólnego z programem dandysowskiej „powierzchni”. Indywidualista 
zasadniczo odmawia uczestnictwa w miejskiej „wspólnocie”, czuje się w niej zagu-

92 K o p c i ń s k i  (op. cit., s. 85) też dostrzega tu aurę bezradności, komentując artystyczne usiłowania 
narratora Medi: „Ceremonie uprawiane przez Ojca […] demaskują bezradność twórczości w kre-
owaniu świata zewnętrznego”.

93 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 266.
94 B a r a n o w s k a, Urbanizm, antyurbanizm, s. 1151. – G u t o w s k i, Konstelacja Przybyszewskiego, 

s. 106. 
95 B o l e c k i  (Jaworski redivivus, s. 136) zauważa w dziele Jaworskiego zapis dokonującej się w kul-

turze degradacji uczuć metafizycznych, a przy tym podkreśla heroiczny aspekt kreatorskich usi-
łowań jednostki, dzięki której przestrzeń jest „nasycona nędzą i cierpieniem, niepełna i zdegrado-
wana, ale dążąca do pełni, nobilitacji i autonomii” (ibidem, s. 137).
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biony, nie znajduje tu punktów oparcia. Towarzyszy mu chęć zniszczenia urbani-
stycznego kompleksu jako przestrzeni bez stabilnego systemu wartości – w Opo-
wieści o smutku czterech ścian i Fanfaronie najwyraźniej powiązano motywy miasta 
i katastrofy96. Ale nowoczesnej urbs nie można po prostu odrzucić, z czego podmiot 
Historii maniaków doskonale zdaje sobie sprawę. Ekspansywne miejskie interakcje 
międzyludzkie, zagrażające autonomii i poczuciu spójnej tożsamości indywidualisty, 
wymuszające obce mu postawy i zachowania, powodują, że odbiera on ten proces 
kulturowo-urbanistyczny jako trudny do przezwyciężenia. Jaworski w przeżyciach 
swoich bohaterów obrazuje konflikt zapowiadający nieuchronne przeobrażenie 
kultury – być może, opowiadania autora Medi należałoby potraktować jako wstęp 
do antropologii nowoczesnej aglomeracji97. Jego bohater staje się uczestnikiem, 
a zarazem świadkiem stronniczo relacjonującym naznaczoną miastem metamorfo-
zę cywilizacji. 

Miasto w opowiadaniach Jaworskiego to złożony fenomen – wydaje się punk-
tem granicznym między rzeczywistością zewnętrzną a światem wyobraźni bohate-
ra. Jest podwójnym odbiciem: po pierwsze, to odkształcony przez jego wrażliwość 
znak subiektywnie charakteryzujący przestrzeń realną, w której indywidualista 
żyje, a po drugie – aglomeracyjna wielość staje się inspirującym materiałem jego 
marzenia, trafia do wnętrza skomplikowanej psychiki maniaka i tu ulega dalszym 
ważkim przekształceniom. Wydaje się, iż żaden z twórców młodopolskich tak zde-
cydowanie nie przeciwstawił perspektywicznego zwycięstwa marzenia klęsce do-
świadczanej przez bohatera w urbanistycznej, alienującej przestrzeni, z której nie 
ma wyjścia innego niż przez marzenie (imaginacyjne fantasmagorie bohaterów 
Przybyszewskiego, aczkolwiek bogate, jak w przypadku Gasztowta, mają charak-
ter katastroficzny, nie wyzwalający, prowadzą do ich samozagłady98).

Motyw urbanistyczny, podobnie jak w przypadku twórczości Berenta99, poma-
ga autorowi Amora milczącego wyrazić własną estetykę. Wpisuje się również w wy-
kład o człowieku – indywidualiście, który zaprzątnięty jest metafizycznymi poszu-
kiwaniami100, a jednocześnie uwikłany w to, co społeczne i modernizujące się. 
Przeżywa on też w miejskiej przestrzeni doświadczenie, być może, bezpowrotnie 
zerwanych więzi z sacrum. Pisarz diagnozuje oddalanie się miasta od tego, co me-
tafizyczne, i podejrzewa, iż na tym właśnie polega istota „masowej” nowoczesności.

  96 W prozie P r z y b y s z e w s k i e g o  (Dzieci szatana, Dzieci nędzy) też można zaobserwować wyraźne 
nastawienie nihilistyczne wobec miasta.

  97 H a n n e r z  (op. cit., s. 252) odkrywa, że jednostka w nowoczesnej metropolii jest wymuszanym 
sytuacyjnie „kolażem” wielu różnych ról. Podobne wnioski formułuje obecnie Sloterdijk i inni filo-
zofowie – mieszkaniec współczesnej metropolii to indywiduum bez autonomicznej tożsamości, 
funkcjonujące jako wytwór relacyjnych i sytuacyjnych doraźnych okoliczności.  

  98 Rozważania dotyczące Krzyku G u t o w s k i  (Artysta – więzień urbanistycznych fantazmatów, s. 105) 
kończy konkluzją: „gest twórczy nie może »przebić się« przez skorupę form cywilizacji”. Może jakie-
goś rodzaju kontynuacją marzeniowej realizacji byłoby oniryczne miasto B. Schulza (zob. W. B u-
d z y ń s k i, Miasto Schulza. Warszawa 2005)? Chociaż stanowi ono małomiejską enklawę, a nie 
wielkomiejską aglomerację, z którą ma do czynienia bohater Jaworskiego.

  99 Zob. B a r a n o w s k a, „Miasto – wszechświat”.
100 W wywiadzie pt. „Wesele hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego udzielonym „Wiadomościom Li-

terackim” (1924, nr 24) R. J a w o r s k i  mówi o swych bohaterach, że „szukają namiętnie rozwią-
zania niepokojących zagadek”. 

I-2.indd   53 2014-09-03   13:58:17



ROZPRAWy I ARTyKUły54

Jaworski w swej dandysowskiej strategii wykorzystał motyw z dyskusji o współ-
czesnej mu kulturze, jej charakterze i mechanizmach. Jeden z monografistów – 
pisząc o przedstawionych w Fanfaronie negatywnych aspektach modernistycznej 
cywilizacji – posłużył się sformułowaniem „kwadratura koła”101. Można je odnieść 
do ujęcia motywu we wszystkich opowiadaniach. Modernistyczny antyurbanizm 
Jaworskiego, podobnie jak inne kategorie tego dzieła, w stosunku do młodopolskich 
kreacji nie wydaje się prostym powieleniem. Autor Trzeciej godziny wyraża zdia-
gnozowany przez Simmela proces, którego intensyfikację na początku XX wieku 
człowiek twórczy odczuwa szczególnie boleśnie:

przewaga przedmiotu nad podmiotem [...] daje się odczuć na skutek bezgraniczności obiektywnego 
ducha. Takie przeładowanie i obciążanie zbędnym balastem tysięcznych rzeczy naszego życia, [...] od 
których nie możemy się jednak uwolnić, ta ustawiczna „ekscytacja” człowieka kultury, którego to 
wszystko nie zachęca do własnej postawy twórczej, ta [...] konsumpcja tysiąca rzeczy, których nasz 
rozwój nie może w siebie włączyć i które trwają w nim jako balast – wszystkie te […] cierpienia związa-
ne z kulturą nie są niczym innym, jak tylko zjawiskami owej emancypacji zobiektywizowanego ducha102.

Jeden z głównych elementów ukształtowania świata w Historiach maniaków 
stanowi wytoczony przez bohaterów proces przeciwko urbanistycznemu komplek-
sowi – co prowadzi do wniosku, iż idealny archetyp miejski nie istnieje, ale od 
miasta (czyli od ekspansywnej nowoczesności ze wszystkimi jej przejawami) nie ma 
ucieczki, jak tylko w inne miasto103, i to wcale nie bardziej satysfakcjonujące twór-
czego estetę104. 

101 M a c i e j e w s k i, op. cit., s. 86.
102 S i m m e l, O filizofii kultury, s. 51. Istotą każdej kultury w tym ujęciu jest permanentna dialektyka 

kryzysu (alienacji) i przezwyciężającej go syntezy. Ważne novum na przełomie XIX i XX wieku 
stanowią natężenie i niejako przedłużanie się fazy kryzysowej, spowodowane rozwojem cywilizacji 
produkcyjnej, wobec której duch chwilowo staje bezradny.

103 Jak stwierdza K a r a s i ń s k a  (op. cit., s. 18–19): „We współczesnym dyskursie antropologicznym, 
wobec obwieszczonego końca kultury wiejskiej, miasto okazuje się najważniejszym terenem ludz-
kiego doświadczenia. […] Dokonany przełom cywilizacyjny sprawia, że w praktyce niczego, co 
kulturowe, nie można odnaleźć poza nim”. Na przełomie XX i XXI wieku wzmożone zainteresowa-
nie socjologiczne, kulturoznawcze, językoznawcze, literaturoznawcze problematyką urbanistyczną 
dokumentują oprócz wspomnianych m.in. prace: Pisanie miasta – czytanie miasta. Red. A. Zeidler-
-Janiszewska. Poznań 1997. – Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, 
produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni. Red. E. Rewers. Poznań 1999. – B. J a ł o w i e c k i, 
Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa 2000. – E. R y b i c k a, Modernizowanie miasta. Zarys 
problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003. – Humanistyczne 
oblicze miasta. Red. D. Jędrzejczyk. Warszawa 2004. – Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Red. 
A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel. Opole 2005. – Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wal-
lisa. Red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański. Warszawa 2005. – E. R e w e r s, Post-polis. 
Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005. – Szata informacyjna miasta. Red. B. Ja-
łowiecki, W. łukowski. Warszawa 2008. – T. S z e r s z e ń, Miasta Waltera Benjamina. „Konteksty” 
2008, nr 3/4. – Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. Red. 
L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz. Gdańsk–Sopot 2010. – Miasto w sztuce – sztuka 
miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010. – Miasto i sacrum. Red. M. Kowalewski, A. M. Królikowska. 
Kraków 2011. – Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Red. C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spy-
chaj. Toruń 2012. – Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 4. Red. 
M. Święcicka. Bydgoszcz 2012.

104 Motyw miasta w Weselu hrabiego Orgaza z 1925 roku ujęty jest nieco inaczej niż w opowiadaniach, 
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AGNIESZKA GRZELAK Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

ROMAN JAWORSKI’S “COMING INTO THE CITy” SHORT STORIES’ URBANISM

The article discusses the semantics of the motif of the city in Roman Jaworski’s short stories collected 
in the volume Historie maniaków (The Stories of Maniacs). Creation of the motif allows to identify the 
hero of the prose (an individualist, a kind of maniac) and the antihero (the crowd) who are in a constant 
struggle. The city is portrayed with expressions describing non-aesthetic visual and acoustic effects, 
and thus becomes a figure of modern civilization which threatens the individualist. The individualist, 
to continue, dreaming and taking advantage of various fighting strategies, raises a rebellion. His projects 
concerning the expansive nature of the urban agglomeration are doomed to failure. It is only fanciful 
creation that decides about a kind of victory of an individual, helpless against the pressure of mass 
culture. Jaworski presents the process which Georg Simmel calls “tragedy of culture,” and he is inter-
ested in one of its phases, namely a prolonged moment of antagonistic civilization product turning 
against the producer. In such antagonistic persistence Jaworski sees the nature of modernity to which 
the maniac, opposing it, is doomed.

a o pewnej ewolucji postrzegania przestrzeni miejskiej przez Jaworskiego mogło zadecydować 
bogatsze doświadczenie urbanistyczne, a także znaczące przemiany cywilizacyjne obserwowane 
przez autora po 1920 roku, dlatego ten aspekt w powieści zasługuje na osobną uwagę. 
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„TWORZYĆ SIEBIE Z SIEBIE” – „MA LAT 22” TADEUSZA PEIPERA 
A PROBLEM PRAGNIENIA

Kryptoautobiograficzną powieść Tadeusza Peipera Ma lat 22, opublikowaną w 1936 
roku, krytyka literacka zwykła uznawać za dzieło nieudane. Nie wzbudziła apro-
baty antypatyczna figura protagonisty – Juliusza Ewskiego, ale przede wszystkim 
zarzucono autorowi epigoński stosunek do młodopolskiej powieści rozwojowej, 
której patronował Stefan Żeromski. Można się było spodziewać, iż „papież awan-
gardy”, zwracając się ku prozie, zdecyduje się na formalne innowacje odmieniające 
formę powieściową. Tak się jednak nie stało, choć umieszczenie wewnątrz tekstu 
fragmentów dziennika bohatera, jego prób poetyckich, zapisów snów oraz quasi-
-naukowego traktatu Zarys teorii widziadeł sennych nieznacznie wzbogaca trady-
cyjny model prozatorski.

Powieść rozkwitająca

Ryszard Kazimierz Przybylski zwraca uwagę, iż struktura narracyjna utworu zbie-
ga się z Peiperowską koncepcją układu rozkwitania1, przez samego poetę definio-
waną następująco: 

Mój nowy układ polega na tym, że obraz jakiś czy jakieś zdarzenie, czy jakieś inne iks podawane 
są przez poetę w kilku rozwinięciach, przy czym każde rozwinięcie zawiera w sobie całość owego obrazu, 
zdarzenia czy iksu, ale zawiera ją bujniej i bogaciej niż rozwinięcie poprzednie. Poemat rozwijałby się 
jak żywy organizm; jak pąk rozkwitałby przed nami. Już pierwszy ustęp zawierałby w sobie wszystko, 
co nastąpi; dalszy ustęp byłby stopniowym rozwijaniem pąkowej zawartości pierwszego; a w ostatnim 
ustępie mielibyśmy przed sobą kwiat; już pełny, rozłożysty2. 

1 R. K. P r z y b y l s k i (Autor i jego sobowtór. Wrocław 1987, s. 59) pisze: „Sięgnął [...] Peiper po układ 
rozkwitania. Wyodrębnił określone dziedziny życia bohatera i przedstawił je, każdą w osobnym 
ciągu, niby poszczególne zawiązki pąku. Już tym zabiegiem osiągnął swoisty efekt obcości. Obo-
jętne, czy chodziło o rozwój intelektualny, uczuciowy, czy erotyczny, każdy z tych wymiarów od-
dzielony od pozostałych stawał się coraz bardziej abstrakcyjny, zaczynał się rządzić własną logiką, 
często wbrew życiowemu prawdopodobieństwu”.

2 T. P e i p e r, Poezja jako budowa. W: Tędy. – Nowe usta. Kraków 1972, s. 349–350. O poemacie 
rozkwitającym pisał również T. P e i p e r  (Myśli o poezji. W: O wszystkim i jeszcze o czymś. Arty-
kuły, eseje, wywiady á1918–1939ñ. Kraków 1974, s. 26) w taki oto sposób: „Poemat rozkwitający 
stosuje się zatem do psychologicznych kategoryj poznawania (więc i do uczuciowych) i to jest 
jednym ze źródeł jego siły działania. Wprawdzie nie daje przedmiotu takim, jakim jest, ale w pew-
nym sensie jest prawdziwszy od innych poematów, bo daje sposób poznawania przedmiotu. [...] 

 Układ rozkwitania jest manifestacją autonomii”.
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O ile w przypadku poezji założenie to może dawać interesujące rezultaty, o tyle 
w powieści Ma lat 22 nie przynosi szczególnie zajmujących efektów, zwłaszcza że 
nie zostało zrealizowane konsekwentnie na przestrzeni całości tekstu. W pięciu 
pierwszych rozdziałach duchowy portret Ewskiego budowany jest wedle następu-
jącego schematu: narracja zarysowuje sytuację pochodzącą z „teraźniejszości” 
bohatera, aby niemal natychmiast cofnąć się do momentu z dzieciństwa i retro-
spektywnie ukazać proces kształtowania się wyróżnionego fragmentu osobowości 
postaci, a pod koniec powraca do sytuacji wyjściowej – tym razem już w pełni 
wiarygodnej psychologicznie3. Pozostałe zaś rozdziały odpowiadają wydarzeniom 
współczesnym bohaterowi i mają stanowić uzasadnienie decyzji o wyjeździe Ew-
skiego do Paryża, która zamyka powieść. Utwór Peipera ma więc pewien – warto 
zaznaczyć: nie w pełni wykorzystany – potencjał nowatorskości, jednakże prezen-
tuje się jako forma anachroniczna wobec literackich dokonań Witkacego, Witolda 
Gombrowicza czy też Brunona Schulza4. 

Ma lat 22 mimo niewielkiej wartości artystycznej to jednak interesujące pole 
do badań nad powieściowymi obliczami pragnienia skonceptualizowanymi przez 
René Girarda w pracy Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne5. Francuski 
antropolog omawia w niej model „pragnienia trójkątnego”, który stanowi przenie-
sienie na sferę zachowań społecznych, przedstawionych w literaturze, Freudow-
skiego ujęcia kompleksu Edypa, przybierającego – podobnie jak u autora Sacrum 
i przemocy – strukturę trójkątną6. Girard dowodzi bowiem, że pragnienie „według 
siebie” (jakie odnaleźć można w teorii Sigmunda Freuda), czyli mające swe źródło 
bezpośrednio w Ja, spontaniczne, namiętne i niezapośredniczone, jest fikcją. Linia 

3 S. J a w o r s k i  (U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper – pisarz i teoretyk. Wyd. 2. przejrz. i uzup.
Kraków 1980, s. 237) wyszczególnia: „każdy z rozdziałów, w którym występuje retrospekcja, po-
święcony jest jednemu problemowi duchowej biografii bohatera. Rozdział pierwszy – ewolucji 
ideowej od pierwszego koła socjalistycznego do »Strzelca«; drugi – przyczynom powściągliwości 
w wyrażaniu uczuć; trzeci – dziejom seksualnego dojrzewania; czwarty – biegowi zainteresowań 
intelektualnych; piąty – życiu wyobraźni”. 

4 Pisze o tym J. F a z a n  (Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera. Kraków 2010, 
s. 108): „Jako narracja o intelektualnej inkubacji przyszłego »papieża awangardy« utwór zdumiewa 
»paseizmem«. Ma lat 22 wyraźnie odstaje od pochodzących z tych samych lat dzieł Witkacego, 
Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza, które również podejmują problematykę »młodości arty-
sty«, dążą do ujęcia procesu kształtowania się osobowości twórczej w jej młodzieńczej fazie. [...] 
Ciekawie wypada konfrontacja Ma lat 22 z pisanymi właśnie w tamtych czasach 622 upadkami 
Bunga [...] Witkacego. Oba utwory usiłują wyjść poza młodopolskie opłotki, każdy na swój sposób 
nieskutecznie – przy czym opublikowana kilka dekad po śmierci autora historia Bunga ma cha-
rakter prekursorski, a utwór Peipera epigoński. [...] Ma lat 22 próbuje restytuować tradycyjną 
opowieść o świecie uchwyconym w sieć mimetycznych parametrów czasoprzestrzennych”.

5 R. G i r a r d, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. K o t. Warszawa 2001.
6 M. K o c i u b a (Freudowski kompleks René Girarda – między apologią a odrzuceniem. W zb.: Freud 

i nowoczesność. Red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka. Kraków 2008, s. 19) pisze: „Girard 
konstatuje ciągłe zbliżanie się ojca psychoanalizy do podstawowej prawdy, którą należało uwypuk- 
lić, a jednak nie uczynił on tego, klucząc i niepotrzebnie komplikując system. O jaką prawdę  
chodzi? O mimetyczne »trójkątne pragnienie«, które przez Girarda zostało odkryte na gruncie lite-
ratury i które nazywał też czasem »miłością cudzymi oczami«. Przypomnijmy, że chodzi o funda-
mentalne prawo psychospołeczne, w myśl którego wszystkie pragnienia i pożądania człowieka nie 
mają charakteru czysto spontanicznego, lecz są społecznie zapośredniczone. Tak więc pożądamy 
czegoś tym bardziej, im bardziej ów przedmiot jest pożądany przez innych”. 
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afektu łącząca podmiot z przedmiotem zakrzywia się, na drodze do spełnienia sta-
wiając pośrednika. W tym sensie pragnienie jest pragnieniem „według innego”. 
Relacja ta może przybierać najróżniejsze konfiguracje, jednakże zasadniczo jej 
trójkątna struktura pozostaje niezmieniona. Na jej wierzchołki miałyby składać się 
trzy elementy: pragnący podmiot, pośrednik pragnienia oraz przedmiot pragnienia. 
To właśnie pośrednikowi Girard poświęca najwięcej uwagi, upatrując w nim czyn-
nik umożliwiający narodziny pragnienia. Samą zaś figurę pośrednictwa najprościej 
da się rozumieć jako pewien wzór, wedle którego podmiot konstruuje swe wyobra-
żenia o tym, jak należy ustanowić swoje dążenia, aby osiągnąć spełnienie7. Zwią-
zane jest to z kwestią naśladownictwa traktowanego jako odtwarzanie pragnienia 
pośrednika i chęć stania się pośrednikiem, gdyż – jak pisze Girard: „Pragnienie 
według I n n e g o  jest zawsze pragnieniem bycia I n n y m”8.

Nader szczegółowa analiza najdrobniejszych wydarzeń z życia przyszłego poety 
awangardowego pozwala naszkicować model bohatera, który początkowo wikła się 
w uzależnienie od kolejnych pośrednictw, następnie zaś podejmuje próbę wyzwo-
lenia się od nich i stworzenia swojej tożsamości od podstaw9. 

Pod wpływem pośrednika

Biorąc pod uwagę chronologię przedstawionych w powieści zdarzeń, można uznać, 
iż Juliusz Ewski w latach swojej młodości podlega opisanemu przez Girarda „po-
średnictwu zewnętrznemu”10; bohater kształtuje swoje pragnienia na wzór osoby, 
która wedle niego ma autorytet, lecz dzielący ich dystans wiekowy i intelektualny 
nie pozwalają Ewskiemu na wejście z nią w relację partnerską. Pierwszym pośred-
nikiem dla 15-letniego wówczas chłopca staje się pan Linge, sprawujący opiekę 
nad kółkiem samokształcenia, które okazuje się jedynie przykrywką dla szerzenia 
idei socjalistycznych. Te bohater szybko uznał za własne: 

  7 M. C h r z a n o w s k i  (Pragnienie a kultura – perspektywy wykorzystania koncepcji antropologicznych 
René Girarda i Witolda Gombrowicza do budowy teorii podmiotu kultury. „Mêlée” 2008, nr 2/3, 
s. 164–165) zauważa: „Dążenia człowieka wykraczają poza proste zaspokojenie biologicznych po-
pędów i potrzeb; nie posiada on jednak żadnej wrodzonej wiedzy na temat celów i dążeń innych 
niż te, które podpowiadają mu instynkty – dlatego wiedzę tę musi czerpać z zewnątrz, od innych 
ludzi. Jest to możliwe ze względu na ludzką zdolność naśladowania cudzych stanów psychicznych 
i przeżywania ich jako swoich własnych, mimetycznego zapożyczania treści cudzej świadomości”. 

  8 G i r a r d, op. cit., s. 89.
  9 Na zbieżność doświadczeń bohatera powieściowego z wydarzeniami zaczerpniętymi z biografii Pei- 

pera wskazują m.in.: P r z y b y l s k i  (op. cit.) oraz F a z a n  (op. cit., s. 114, 115), który pisze: „Moż-
na uznać, że powieść Ma lat 22 tworzą elementy przetworzonej autobiografii Peipera, odsłaniające 
jego pogląd na temat kształtowania się młodzieńczej osobowości poety. Formułuje go pisarz z per-
spektywy domkniętego dzieła poetyckiego, w narracji realizującej konwencje wczesnomodernistycz-
nej powieści na temat społeczno-psychologicznej genezy osobowości poety”; „Peiper daje bardzo 
wiele wskazówek, że Ewski to jego literackie alter ego, pisarska alternatywa spełnionego losu, 
swego rodzaju automitologizacja, która stanowi dość paradoksalne zjawisko”. 

10 G i r a r d  (op. cit., s. 15) ujmuje to tak: „Bohater pośrednictwa zewnętrznego obwieszcza na głos 
prawdziwą naturę swojego pragnienia. Wielbi otwarcie wybrany przez siebie wzór i uznaje się jego 
wyznawcą”. Jako przykłady bohaterów pośrednictwa zewnętrznego autor Prawdy powieściowej 
i kłamstwa romantycznego wymienia panią Bovary i Don Kichota.
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Bardzo prędko powiedział o sobie Juliuszek że jest socjalistą. Niewątpliwie pchało go ku socjali-
zmowi jego chłopięce współczucie z nędzą, jego młoda wiara w słuszność idei propagującej przemianę 
społeczeństwa od podstaw [...]. Lecz pchały go ku socjalizmowi jeszcze inne czynniki:     Zachwycała go 
niezwykłość sprawy. Dowiadywał się o ludziach nieznanego sobie gatunku, o czynach niepospolitych, 
o świecie nieprzewidywanym. Było to tak nadzwyczajne że zastępowało mu literaturę. [...] Zamiast 
powieści, miał teraz życie tych dziwnych ludzi, z którymi zetknął go nie druk, lecz żywy człowiek; Linge 
żył i nawet wrastał w życie innych, bo je zmieniał. [P 28]11

Opowieści Lingego pełnią dla Ewskiego funkcję, jaką w przypadku bohatera 
„pośrednictwa zewnętrznego” zwykle pełni literatura. Efekt ten jest o tyle silniejszy, 
że owe „czyny niepospolite” nie przynależą do porządku fikcji, lecz do historii – co 
z kolei wzmacnia prawdopodobieństwo ich urzeczywistnienia. To właśnie one sta-
ją się pierwszym przedmiotem pragnienia Juliusza, choć nie są jeszcze w żaden 
sposób skonkretyzowane. Moment, gdy Ewski odnajduje w jednym ze szkolnych 
podręczników anonimowy liścik zapraszający go na spotkanie, można potraktować 
jako ten, wokół którego będą się organizować dalsze jego losy, a także ukształtuje 
się późniejszy stosunek do kobiet. Juliusz, początkowo przekonany, iż ma do czy-
nienia z zaproszeniem na schadzkę ze starszą koleżanką, doznaje bolesnego roz-
czarowania, do czego równocześnie nie chce się przyznać ani przed sobą, ani przed 
kolegami z kółka. Wypiera więc głęboko te pierwsze fantazje erotyczne i w pełni 
poddaje się indoktrynacji Lingego. Jego wpływ jest więc tak wielki, gdyż zostaje 
zbudowany na wyparciu. Dodatkowo, z racji wieku bogatszy w wiedzę oraz doświad-
czenia, Linge z łatwością może stać się dla młodego chłopca mentorem, o którego 
uznanie należy zawalczyć:

Musiało dojść do tego że Juliuszek zaczął wkrótce wzorować się na nim w zewnętrznościach. Naj-
lepiej objawiało się to w ukłonie który polegał na raptownym zatrzymaniu ciała na rozsuniętych nogach 
i na kanciastym jego pochyleniu ku przodowi. [...] Juliuszek starał się być pełnym człowiekiem nowego 
typu; odbywał się u niego proces naśladownictwa podobny do tego, jaki odbywa się w ludziach pod 
wpływem literatury [...]. On i jego towarzysze śpieszyli się w przyjmowaniu poglądów mistrza dla otrzy-
mywania jego pochwał. [P 29]

Ten rodzaj mimikry, objawiający się kopiowaniem gestów „mistrza” i bezmyśl-
nym reprodukowaniem wygłaszanych przez niego sądów, wydaje się czytelnikowi 
aż nadto rażący. Można by nawet zarzucić Peiperowi naiwność w konstruowaniu 
postaci oraz nazbyt dosłowne i widoczne ukazywanie reguł pośrednictwa. Owa 
ostentacja, z jaką nacisk zostaje położony na niesamodzielność myślową i uwikła-
nie bohatera w zewnętrzne wpływy, usprawiedliwiona jest jednakże młodym wiekiem 
i niedoświadczeniem samego Ewskiego. Co więcej, dzięki temu zabiegowi narracyj-
nemu późniejszy „przełom 20” uzyska znacznie wyrazistszy efekt. Ale zanim ów 
moment nastąpi, Juliusz podda się dwu kolejnym pośrednikom: Danczycowi 
i Blumbergowi. Pierwszy z nich, kolega ze szkolnej ławy, również prymus, wprowa-
dza bohatera w okres „prawdy życiowej”: chłopiec ten owładnięty jest ideą szlachet-

11 W ten sposób odsyłam do powieści T. P e i p e r a  Ma lat 22 (w: Powieści: Ma lat 22; Krzysztof Kolumb 
odkrywca. Kraków 1977). Liczby po skrócie oznaczają numery stronic. W cytatach zachowano 
interpunkcję oraz układ graficzny (śródakapitowe odstępy między całostkami myślowymi) przyjęte 
przez Peipera.
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ności, czystości oraz prawości charakteru, co bardzo szybko staje się także dążeniem 
Ewskiego. Drugi zaś, Blumberg, student filozofii, uwrażliwia Juliusza na piękno 
natury i poezję. W tych dwóch wypadkach uznanie pośrednictwa za wewnętrzne12 
bądź zewnętrzne stwarza już pewne trudności. Klasyfikacja ta nie jest tu wszakże 
aż tak istotna. Można powiedzieć, że Ewski stopniowo przechodzi spod pośrednic-
twa zewnętrznego ku wewnętrznemu, co ma na celu podkreślenie ewolucyjnej 
przemiany bohatera. Gdyby jednak wszystkie relacje wewnątrz powieści kształto-
wały się wokół owych dwóch biegunów pośrednictwa, nie stanowiłaby ona lektury 
tak interesującej z punktu widzenia teorii Girarda. 

Przełom 20: w poszukiwaniu pierwszego twierdzenia

Kluczowym momentem dla rozwoju pragnień bohatera staje się wspomniany już 
„przełom 20”: 

Dzisiaj ukończył lat dziewiętnaście; jeszcze rok a będzie dwadzieścia. 20!     Już widzi te dwudzie-
ste urodziny i ten nadzwyczajny rok który po nich nastąpi. Przeżywa ten rok w wyobraźni. Rozmawia 
z różnymi ludźmi lecz rozmawia inaczej niż dotąd. Już mu nikt nie mówi: „gdy pan będzie starszy”, ma 
przecież lat dwadzieścia. W tej urojonej rozmowie mowa jego jest mądrzejsza, trafniejsza, piękniejsza, 
przychodzą mu ciekawe i samodzielne myśli, efektowne powiedzenia, ma przecież lat dwadzieścia. [P 42]

Dziewiętnaste urodziny (przypadające 1 maja – w Święto Pracy) są dla Ewskie-
go symbolicznym momentem wkroczenia w oczekiwaną dorosłość. Co jednak istot-
ne, dojrzałość myśli wydaje się tutaj całkowicie fantazmatyczna, nie poparta real-
nym doświadczeniem. Mimo to przeprowadzona w wyobraźni dyskusja z Lingem 
przynosi dość nieoczekiwany skutek:

I oto wynik tej wyobrażonej rozmowy, prowadzonej za rok, ukazuje mu się nagle jako myśl słuszna 
już teraz, już dzisiaj. Uświadamia sobie że jego „ideologia” nie jest dziełem jego własnym, lecz pochodzi 
z zewnątrz. [P 43]

Za intelektualną niesamodzielność Ewski winą obarcza przede wszystkim swój 
brak życiowego doświadczenia, będący efektem konformizmu, do którego skłaniał 
go dobrobyt. W chwili gdy Juliusz uświadamia sobie łatwość, z jaką ulegał cudzym 
wpływom, rodzi się w nim nowe pragnienie – wyzwolić się od wszelkiego pośrednic-
twa. Aby zaakcentować moment zerwania z ideami Lingego, bohater postanawia 
nie uczestniczyć w pochodzie pierwszomajowym; zamiast tego udaje się na spacer 

12 „Pośrednictwo wewnętrzne” odpowiada sytuacji, gdy bohater ukrywa rodowód swego pragnienia 
i usiłując zanegować wpływ pośrednika, postrzega się jako jednostka pragnąca „według siebie”. 
Dystans zaś staje się tu tak niewielki, iż pośrednictwo to łatwo może zostać przeoczone przez mniej 
uważnego czytelnika. Jako pisarzy „pośrednictwa wewnętrznego” G i r a r d  (op. cit.) wskazuje przede 
wszystkim Stendhala, Prousta oraz Dostojewskiego i to ich twórczości poświęca znaczną część 
swojej rozprawy. Mechanizm „pośrednictwa wewnętrznego” sprawia również, że pośrednik staje się 
rywalem, choć podmiot niekoniecznie musi określać tę relację w taki właśnie sposób. Stosunek 
bohatera do rywala cechuje się bowiem mieszanką zawiści, niechęci, choć takze fascynacji – zwy-
kle głęboko tkwiącej. Mechanizm ów najczęściej odpowiada pragnieniom człowieka próżnego, 
snoba, ale i dziecka. 
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po nie uczęszczanych dotychczas rejonach Krakowa. Przechadzając się wśród skle-
powych wystaw, a następnie Linią A–B Plant, Ewski, wzorem flâneura, stara się 
kolekcjonować wrażenia, które mają się stać fundamentem jego nowej osobowości. 
Postanawia również rozpocząć pisanie pamiętnika, w którym zanotuje m.in.:

7 maja. 
A teraz: tworzyć siebie ze siebie! 
[...]
17 maja. 
Muszę znaleźć serię myśli które wynikałyby ze siebie i mogły być wskaźnikami uzasadnionego 

życia. 
18 maja. 
Szukam pierwszej idei. Jakie ma być moje pierwsze twierdzenie? Twierdzenie które poprzedzałoby 

wszystkie inne! 
[...]
Listopad. 
Bo ja nie chcę być jakimś gdzieś skradzionym echem, 
jakimś gdzieś posłyszanym krzykiem, powtórzonym śmiechem, 
jakimś czołem znalezionym w mijanym pielgrzymie. 
Chcę być z siebie i sam chcę nadać sobie imię! [P 49–50]

„Przełom 20” charakteryzuje się więc narodzinami obsesyjnego wręcz pragnie-
nia podmiotowej autonomii, chęcią odkrycia samouzasadniających się myśli, na 
których można by było oprzeć swoje istnienie. Prowadzi to Ewskiego do nieuchron-
nego popadnięcia w narcyzm13.

Zwierciadło narcyza

Wychodząc od terminu zastosowanego w 1899 roku przez Paula Näckego na okreś- 
lenie perwersji o charakterze autoerotycznym, Freud definiuje narcyzm jako wyco-
fanie kateksji obiektu i związanie uwolnionej w ten sposób energii libido z popęda-
mi własnymi Ja14. Oznaczałoby to, iż zasoby energii seksualnej nie podlegają wy-
datkowaniu, lecz skupiają się wokół Ja idealnego, rozumianego w takim wypadku 
jako wyidealizowana wizja na temat własnej osoby15. Stosując terminologię Laca-
nowską, powiedzielibyśmy, że dla jednostki narcystycznej funkcję l’objet a przyjmu-
je imago. Sytuacja ta może prowadzić m.in. do przecenienia swojej wartości i zmniej-
szenia zainteresowania światem zewnętrznym. Owe roszczenia wielkościowe zwykle 
przysparzają narcyzowi licznych cierpień, gdyż otoczenie zdaje się nie dostrzegać 
jego wyjątkowości, co z kolei wywołuje w nim poczucie wyobcowania i niezrozumie-
nia. Równocześnie pozbawiony on jest samokrytycyzmu i poddaje surowej ocenie 
wszystko to, co nie spełnia jego wygórowanych oczekiwań. W skrajnych przypadkach 
nerwica narcystyczna może się przerodzić w zaburzenia psychotyczne.

13 Zob. F a z a n, op. cit., s. 110.
14 Zob. Z. F r e u d, Wprowadzenie do narcyzmu. Przeł. B. K o c o w s k a. W: K. P o s p i s z y l, Zygmunt 

Freud. Człowiek i dzieło. Wrocław 1991. O narcyzmie pisał również K. P o s p i s z y l  (Narcyzm. 
Drogi i bezdroża miłości własnej. Warszawa 1995).

15 Zob. F r e u d, op. cit., s. 287–289.
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Narcyzm Ewskiego objawia się przede wszystkim w fantazjach, które wyrażają 
jedno pragnienie: stać się człowiekiem wybitnym. Już samo imię, nadane na cześć 
Słowackiego, niejako predestynuje go do popełnienia czynów niepospolitych16. 
Narracja powieści Ma lat 22 nie podaje jednak żadnego konkretnego scenariusza, 
według którego bohater mógłby tego dokonać; ani kariera wojskowa, ani naukowa, 
ani też przywództwo ruchu socjalistycznego bowiem nie stanowią drogi do główne-
go celu, jakim jest „wielkość”:

I właściwie nie marzył o sobie jako o wielkim człowieku, lecz widział się nim; nie było w tym wy-
ciągania ramion ku czemuś wysokiemu, lecz tylko wybieganie ku czemuś dalekiemu; nie było obawy 
że się tego nie osiągnie, lecz radość ze zdobycia odległości we wyobrażeniu. 

Wybiegał więc w przyszłość, miewał długie wizje swych lat dojrzałych, gdy dokonywać będzie 
świetnych czynów, za którymi iść będzie uwielbienie ludzi. [...] Przeżywał więc swe życie po kilka razy. 
[P 132]

Owo „życie wyobrażone” powoli zaczyna dominować nad faktycznymi działa-
niami bohatera – mimo że postrzega on sam siebie jako człowieka czynu, to do 
żadnego czynu nie jest zdolny. Choć na podstawie analizy snów tworzy mikroesej 
Zarys teorii widziadeł sennych, który ma w przyszłości obalić twierdzenia Freuda 
(warto dodać, że Ewski zna je bardzo pobieżnie, ze słyszenia raczej niż z wnikliwej 
lektury), to nie jest w stanie zdać żadnego egzaminu na studiach medycznych. 
Uniemożliwia mu to strach przed konfrontacją z profesorami, gdyż mogliby oni nie 
poznać się na „wielkości” bohatera i surowo potraktować jego ewentualne luki 
w wiedzy:

Chluba [tj. Ewski] miał wstręt do egzaminów; nie mógł znieść aby ktoś miał mierzyć jego wiedzę 
a szczególnie jego zdolności, którym przypisywał większe znaczenie niż czemukolwiek innemu co w so-
bie miał; [...] żaden z profesorów nie znał go bliżej i przy każdym egzaminie byłby narażony na przypad-
ki z których jego prestiż umysłowy mógłby wyjść nadwerężony, a tego ścierpieć by nie mógł. Stało się 
więc że teraz cztery lata po maturze miał za sobą ciągle jeden tylko egzamin: maturę. [P 121]

Podobnym niepowodzeniem okazuje się wstąpienie do organizacji strzeleckiej; 
za notoryczne spóźnienia na ćwiczenia poranne Ewski otrzymuje naganę od prze-
łożonego i czuje się nią wyjątkowo dotknięty. Stojąc na warcie, co jest częścią kary, 
stara się robić to jak najbardziej niedbale, z nonszalanckim uśmiechem, aby tym 
samym dać innym do zrozumienia, iż reprymenda, jakiej mu udzielono, była nie-
słuszna:

Że nie zrobił [plutonowy] dla niego wyjątku? A niby dlaczego miał zrobić? Dlatego że Juliusz Ewski 
będzie kiedyś wielkim i zasłużonym człowiekiem? Ale skąd on ma o tym wiedzieć! Widocznie – smutno 
stwierdzić – przyszła wielkość nie bije z twarzy obywatela Zerona [tj. Ewskiego]. Zachodzi tu ciekawa 
odmiana konfliktu człowieka wybitnego z otoczeniem: człowiek taki, zanim zdąży okazać swą wartość, 
wymaga od otoczenia, aby ją uznało; lecz otoczenie nie może jej uznać, bo jej nie zna; konflikt wybitno-
ści przed dokonaniem wybitnego czynu. [P 146–147]

16 Warto wspomnieć o pozostałych dwóch znaczących pseudonimach Ewskiego: „Chluba” oraz „Zeron”. 
Pierwszy z nich jest przydomkiem z czasów szkolnych, kiedy Ewski zdobył status prymusa, stając 
się chlubą rodzinnego domu; drugi zaś pochodzi z okresu członkostwa w organizacji wojskowej. 
Miał symbolizować skromność i poświęcenie.
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Ewski buduje wokół siebie sztuczny świat wyobrażeń, eliminując z niego wszel-
kie czynniki, które mogłyby zachwiać jego nieskalanym wyimaginowanym wizerun-
kiem. Pogrąża się w „klasztornej” samotności, wzrusza się samym sobą i wciąż 
wybiega marzeniami ku przyszłości, mającej mu przynieść oczekiwane uznanie. 
Stopniowa utrata kontaktu z rzeczywistością prowadzi w końcu do zaniku umie-
jętności krytycznej oceny własnych postępków17:

Był przekonany że nie ma w nim nic złego, że każdy przejaw jego osobowości jest przejawem cno-
ty, i choćby coś, co w sobie znajduje, kolidowało z jakimś ideałem, to jednak musi ono mieć po swej 
stronie jakąś rację wyższego rzędu. [P 261]

Czujne oko Innego

Jak już wcześniej zasygnalizowałam, Ewskiego przeraża konfrontacja z realnym 
autorytetem, który mógłby poddać go ocenie, dlatego też potwierdzenia własnej 
wyjątkowości doszukuje się w wyimaginowanych spojrzeniach napotkanych ludzi:

Te spojrzenia Anowiczówny. Przecie najwyraźniej wpatrywała się w moje guzy czołowe; to nie złu-
dzenie; było wyraźne; i po prostu oceniała kształt głowy, i widać było że z podziwem [...]. [P 124]

W twarzy pani Górskiej, choć spojrzał na nią tylko raz jeden i na krótką chwilę, wyczytał wiele: że 
tak obojętnie potraktował te zaloty kobiety, że jest na zabawie a z dala od zabawy, że stoi za tym bufe-
tem taki poważny, taki oddany pięknej sprawie, taki szlachetny, taki jedyny. Pomyślał: ciągle spojrzenia 
ludzi podnoszą mnie; jakże przeciwko takim spojrzeniom schodzić w dół! [P 232]

Subiektywna ocena spojrzenia jednej z organizatorek bankietu na rzecz ofiar 
caratu wypada, oczywiście, na korzyść Juliusza. Faktycznie jest to bowiem projek-
cja spojrzenia samego bohatera; nie istnieją żadne realne podstawy do zacytowanej 
tu interpretacji. Ponieważ Ewski, siłą rzeczy, nie jest w stanie zobaczyć siebie od 
zewnątrz, tworzy fantazmat „bycia widzianym” takim, jakim sam chciałby siebie 
oglądać. W tym sensie skierowane ku niemu spojrzenia pełnią funkcję pośrednic-
twa pragnienia, utwierdzają go w przekonaniu, że Ja idealne18, uwodzące jego 
imaginację, stanowi słuszny i wartościowy obiekt pragnienia, przy którym należy 
wytrwać. Pragnienie Ewskiego jest więc w oczywisty sposób „pragnieniem pragnie-
nia”, chęcią bycia oglądanym i podziwianym, stawianym na piedestale przez oto-
czenie. Przypomina to trochę kobiece strategie maskarady (polega ona na „strojeniu 
się” w kobiecość celem uniknięcia agresji) czy też bycia „pięknym obiektem” – jej 
istotę stanowi przyjmowanie postawy pasywnej wobec męskiego pragnienia, kre-

17 F a z a n  (op. cit., s. 109) komentuje to tak: „Dojrzewanie poety okazuje się procesem niebezpiecz-
nego z psychologicznego punktu widzenia wrastania w nierzeczywistość, zastępowania jednostko-
wej komunikacji ze światem zewnętrznym systemem indywidualnych (wsobnych) przeświadczeń, 
które mogą nabierać charakteru urojeń. Ewski, zapewne z powodu lęku przed niespełnieniem 
swoich oczekiwań, wytwarza pomiędzy sobą i światem utkaną z iluzji barierę, narzuca mu własną, 
fikcyjną wizję”.

18 Zob. Ja idealne. Hasło w: J. L a p l a n c h e, J.-B. P o n t a l i s, Słownik psychoanalizy. Pod kier. 
D. L a g a c h e’a. Przeł. E. M o d z e l e w s k a, E. W o j c i e c h o w s k a. Warszawa 1996, s. 104: 
„Wytwór wewnątrzpsychiczny, który pewni autorzy definiują, w odróżnieniu od ideału Ja, jako 
ideał narcystycznej omnipotencji, stworzony według wzorca narcyzmu dziecięcego”. 
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owanie się na pożądany obiekt, którego zdobycie gwarantuje osiągnięcie ostatecz-
nego spełnienia. Mogłoby to sugerować homoseksualne tendencje bohatera, nale-
ży jednak sądzić, iż właściwa przyczyna owej strategii tkwi tutaj w narcystycznej 
fiksacji na wyimaginowanym wizerunku, jaki Juliusz pielęgnuje w swym wnętrzu. 
Choć, co prawda, w narcyzmie właśnie Freud upatruje zalążków homoseksualno-
ści, to w przypadku powieści Ma lat 22 próba utrzymania takiej tezy byłaby daleko 
posuniętą nadinterpretacją.

W tym miejscu należy zatrzymać się na chwilę przy sposobie, w jaki psycho-
analiza ujmuje kwestię spojrzenia. Więcej uwagi poświęca jej Jacques Lacan w Se-
minarium XI (Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy). Spojrzenie miałoby wedle 
niego stanowić odpowiednik l’objet a dla popędu skopicznego; jest tym, co niewi-
doczne, a nawet niemożliwe do objęcia wzrokiem, czego jednak mimo wszystko 
poszukujemy w naszym polu widzenia. Stwarza to fantazmat obiektu niejako od-
dającego nam spojrzenie; to nie my patrzymy na obiekt, lecz obiekt „patrzy” na 
nas19. Jak pisze Slavoj Žižek: 

Głos i spojrzenie są dwoma obiektami dodanymi przez Jacques’a Lacana do listy Freudowskich 
„obiektów częściowych” (piersi, odchody, fallus). Są one o b i e k t a m i, co oznacza, iż nie znajdują się 
one po stronie patrzącego/słyszącego podmiotu, lecz po stronie tego, co podmiot widzi bądź słyszy. [...] 
W przypadku psychozy owo puste miejsce w innym, w którym widzimy i/lub słyszymy, zostaje zaktu-
alizowane, staje się faktyczną częścią rzeczywistości: w psychozie faktycznie słyszymy głos pierwotnego 
Innego zwracającego się do nas, faktycznie wiemy, że jesteśmy nieustannie obserwowani20. 

W utworze Ma lat 22 karcące „spojrzenie i głos” Innego pojawiają się już na 
poziomie ukształtowania narracji, co dość trafnie zauważa Stanisław Jaworski: 

Nikłość wydarzeń łączy się organicznie z charakterem głównej postaci; jeśli bowiem świat zewnętrz-
ny ważny jest dla niej tylko jako audytorium przyszłych występów oraz materiał przemyśleń, to pierw-
szoplanowy staje się przebieg akcji wewnętrznej. [...] Rozmyślania głównego bohatera ożywiane są 
stosowaniem formy rozmowy z samym sobą, przy czym drugi partner tego wewnętrznego dialogu jest 
tu zawsze głosem sumienia, oceniającym i krytykującym aktualne postawy psychiczne, oraz – przez 
relacjonowanie ruchów bohatera, towarzyszącym jego medytacjom21. 

Ten nieustający dialog z samym sobą dość dobrze obrazuje narcystyczne wy-
obcowanie Ewskiego.

Wracając do terminologii Freudowskiej, można uznać, iż w sytuacji rozgrywa-
jącej się w powieści Peipera instancja Nad-Ja ulega eksterioryzacji: nie jest już 
uwewnętrznionym cenzorem i nadzorcą, lecz skrywa się w spojrzeniach osób na-
potkanych przez Ewskiego. O ile jednak bohater chętnie wystawia się na spojrzenia 
aprobujące jego fantazmatyczny wizerunek (a raczej na te, które w taki sposób 
odczytuje), o tyle możliwość zetknięcia się ze spojrzeniem pełnym dezaprobaty 
budzi w nim silny niepokój:

19 Zob. K. M i k u r d a, Spojrzenia i ich losy. W zb.: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoana-
lityczne. Red. L. Magnone, A. Mach. Przedm. P. D y b e l. Warszawa 2009.

20 S. Ž i ž e k, „I Hear You with My Eyes”; or, The Invisible Master. W zb.: Gaze and Voice as Love 
Objects. Ed. R. Salecl, S. Žižek. London 1996, s. 90–91. 

21 J a w o r s k i, op. cit., s. 273.
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Tyle tomów! Widok tylu tomów dręczy go. Tyle jest jeszcze rzeczy których nie zna! Tyle książek ma 
w najbliższym planie, a przy jego sposobie czytania kiedyż je przeczyta? 

Jest zły, że myśli odbiegły mu od tematu; na pewno zauważono że nie ma oczu nad książką; bada 
czy kobiety w babińcu zauważyły. [P 111]

Jak widać na podstawie tego fragmentu, Ewski, przebywając w czytelni w Bi-
blioteki Jagiellońskiej, zdaje się przywiązywać o wiele większą wagę do wrażenia, 
które może wywrzeć na pozostałych czytelnikach (a w szczególności na kobietach 
siedzących w przeznaczonej dla nich części sali – tzw. babińcu), niż do samej lek-
tury. Treść książki leżącej przed bohaterem staje się tu elementem drugorzędnym 
wobec pozoru, jaki może stwarzać stan skupienia uwagi, bo ów pozór z kolei spra-
wiałby, iż Juliusz zacząłby jawić się w oczach innych jako godny podziwu, pilny 
i pełen pasji młodzieniec o szerokich horyzontach myślowych.

W stronę represji popędu

Sytuacja wygląda nieco odmiennie w przypadku pragnień erotycznych bohatera, 
które ten skrupulatnie tłumi. Idea czystości płciowej stanowi połączenie poglądów 
przyjętych w młodości w kółku Lingego oraz tych przywłaszczonych pod wpływem 
kolegów:

czuł w sobie hamulec. Pragnień swych nie umiałby ani wypowiedzieć ani wykonać; ukazywały mu się 
ciągle jako niestosowne, nieprzyzwoite, nieetyczne; ukazywali się też zaraz ich kontrolerowie, towarzy-
sze jego wyżyn moralnych: Danczyc i Blumberg; niewidzialni stali za nim i śledzili go. [P 96] 

Tak więc wbrew przekonaniu Ewskiego „przełom 20” nie przyniósł oczekiwanych 
efektów. Idee, które Juliusz zamierzał odrzucić, uległy zbyt silnej introjekcji; po-
średnicy młodzieńczych pragnień stali się częścią Nad-Ja. Bohater wciąż czuje na 
sobie karcące spojrzenia Danczyca, Blumberga, a nawet Lingego, który zaszczepił 
mu przekonanie, iż relacja między mężczyzną a kobietą powinna być pozbawiona 
jakichkolwiek podtekstów erotycznych. Lecz nie tylko stosunek Ewskiego do płci 
pięknej podlega silnej kontroli; zostaje ona roztoczona nad całym ciałem, zupełnie 
jakby to, że poszczególne funkcje organizmu podporządkowane są woli bohatera, 
mogło służyć jego wywyższeniu ponad przeciętność:

nie uznawał poglądu że naturalia non sunt turpia, i załatwianie sprawy sub Iove, na wolnym powietrzu, 
na ziemi, było dlań niemożliwością. Z tej odrazy już dawno wytworzyły się w nim zahamowania które 
do tego stopnia ułatwiały mu panowanie nad jelitami że aktem woli umiał powstrzymać najgroźniejszy 
ruch reflektoryczny, i zarówno w marszach strzeleckich, jak we wycieczkach tatrzańskich mógł godzi-
nami czekać na miejsce które by dla tej sprawy dawało mu wymagane przezeń wygody. Był dumny z tej 
niezależności od ciała, z tego panowania nad organami, zdobytego siłą piękna, siłą ducha. [P 162]

Skorelowanie funkcji wydalniczych z pięknem duchowym wywołuje (jak można 
sądzić, nie zamierzony przez autora) efekt komizmu. Panowanie nad ciałem jest 
dla Ewskiego polem walki, która wykracza poza przezwyciężanie psychicznych 
słabości, co trafnie komentuje Stanisław Jaworski: 

W autorefleksjach popełnia Ewski stale drobniejsze i większe oszustwa, przypisując sobie motywy 
postępowania wznioślejsze, niż były one w rzeczywistości. I tak swoje, wynikające z braku doświadcze-
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nia, zahamowania wobec kobiet tłumaczy działaniem czynników ideowych, wierność którym zmusza 
go do powściągania swych instynktów. [...] 

Nawet mówienie prawdy sprawiało mu satysfakcję przede wszystkim dlatego, że dawało poczucie 
wyższości nad innymi22.

Bohater powieści Ma lat 22 jest więc dość interesującym reprezentantem prag- 
nienia narcystycznego, skierowanego na duchowe wywyższenie jednostki, skupio-
nego na skrupulatnym pielęgnowaniu wyidealizowanego wizerunku Ja – który ma 
niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Ideał na paryski bruk

Ewski, nie będąc w stanie uzyskać uznania własnej wyjątkowości od instancji ze-
wnętrznych, decyduje się na wyjazd do Paryża. Warto zaznaczyć, że i ten pomysł 
nie wypływa bezpośrednio z samego bohatera, lecz rodzi się pod wrażeniem lektu-
ry Żeromskiego, największego autorytetu Juliusza:

Patrząc na fotografię Żeromskiego wiszącą nad biurkiem, wspominał ustępy z Urody życia poświę-
cone stolicy Francji... Miasto nęcące bezdenną, wrzącą, wieczną pracą; miasto najpiękniejszych starych 
budowli, najwspanialszych muzeów, bibliotek, kościołów, sal uniwersyteckich i teatralnych, a równo-
cześnie miasto najwykwintniejszych resturacyj i najweselszych kabaretów... Francuzi – najpiękniejszy 
naród na kuli ziemskiej, najbardziej wyćwiczony w rzeczach rozumu, najdzielniejszy... Dzieci francuskie 
– ozdoba rodzaju ludzkiego... Paryż – zjawisko jedyne na ziemi... [P 259]

Stolica Francji staje się dla Ewskiego kolejnym przedmiotem pragnienia; tylko 
wyjątkowi ludzie w tak wyjątkowym miejscu będą – wedle niego – w stanie odkryć 
jego wyjątkowość. Co więcej, ona może się rozwinąć tylko na szczególnym gruncie, 
jakim właśnie może się okazać wymarzone miasto. 

Moment spotkania wyobrażeń bohatera z realiami życia nadchodzi dopiero 
podczas rozmowy ze starszym bratem – Walkiem. Dopiero on uświadamia Juliu-
szowi naiwność i niekonsekwencje w jego socjalistycznych zapatrywaniach na 
sprawy „wyzysku niewinnych ludzi”. Gdy bowiem ich matka podnosi czynsz w wy-
najmowanych przez nią mieszkaniach, Juliusz jest tym oburzony, lecz zupełnie nie 
dostrzega, iż to dzięki jej pieniądzom może żyć dostatnio w Krakowie, i z tychże 
pieniędzy zamierza sfinansować swój wyjazd do Francji. Szok wywołany pojęciem 
tych dość oczywistych – jak mogłoby się wydawać – faktów popycha Ewskiego do 
kradzieży sumy należnej mu rzekomo, mającej stanowić spadek po zmarłym ojcu. 
Ewski okazuje się więc niezdolny do konfrontacji z rzeczywistością i, aby nie przy-
znać się do klęski, wybiera ucieczkę w świat marzeń, które snuć będzie dalej, tym 
razem już na paryskim bruku.

Choć bohater utworu Peipera jest postacią z trudem zaskarbiającą sobie uznanie 
czytelników, to taka jego konstrukcja stanowi odzwierciedlenie lęków, jakie mogły 
trapić jednostkę zanurzoną w rzeczywistości, w której „wszystko, co stałe, wyparo-
wuje”. Jak trafnie zauważa Jarosław Fazan: 

22 Ibidem, s. 268.
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wykluwanie się nowych form artystycznych odbywało się w kontekście ściśle wyznaczonym przez sytu-
ację końca tego stulecia – walka narodowowyzwoleńcza, powstawanie wielkich ruchów zabiegających 
o sprawiedliwy ład społeczny, zderzenie wysokich ideałów „prawdziwej miłości” z ekspansją swobody 
obyczajowej. Wszystko to wpływa na adolescencję Ewskiego, a nurtuje go najbardziej najnowocześniej-
szy ze wszystkich prądów końca XIX wieku – aspołeczny egotyzm osamotnionego umysłu, rozdzierane-
go przez sprzeczne tendencje: narodowej i społecznej służby i swobodnego rozwoju własnej osobowości, 
niezależnej od wszystkich innych kwestii poznania samego siebie [...]; egotyzm, który poddaje wyobraź-
ni materialne, a wnet fizjologiczne realia egzystencji23. 

Zatem mimo iż omawiana powieść z pewnością jest utworem niewybitnym, 
miejscami pretensjonalnym (chciałoby się wręcz rzec – pensjonarskim), to przed-
stawiony w niej los Ewskiego okazuje się istotnym punktem odniesienia dla zrozu-
mienia, jak silnym wstrząsem dla niektórych ludzi mogło być doświadczenie no-
woczesności. Narcystyczne skupienie jednostki na sobie i swych dążeniach prowa-
dzi nieuchronnie do jej wyalienowania ze zbiorowości, co skutkuje zerwaniem 
komunikacji pomiędzy Ja a światem. Dodatkowo zaburzona zostaje relacja pod-
miotu z samym sobą, bo skupiając się na kreowaniu zewnętrznego wizerunku, 
przestaje on słyszeć siebie i swój głos; zmienia się tym samym w marionetkę 
w skrupulatnie reżyserowanym spektaklu. Drugi człowiek rozpatrywany jest albo 
jako rywal stanowiący zagrożenie dla osobistych dążeń, które mają na celu wynie-
sienie jednostki ponad przeciętność, albo też jako pośrednik do sukcesu (o uznanie 
zaś tego pośrednika należy zawalczyć). Juliusz Ewski, nie umiejąc sprostać nowo-
czesności, wybrał ucieczkę do narcystycznego świata fantazji.

A b s t r a c t

ADRIANNA ALKSNIN Jagiellonian University of Cracow

“COMPOSING ONESELF FROM ONESELF” – TADEUSZ PEIPER’S “MA LAT 22” (“HE IS 22 
YEARS OLD”) AND THE PROBLEM OF DESIRE

The article offers a reading of Tadeusz Peiper’s Ma lat 22 (He Is 22 Years Old) in the context of René 
Girard’s desire of triangular relationship and Sigmund Freud’s and Jacques Lacan’s psychoanalytical 
theory. Peiper’s text, composed on the model of Bildungsroman, focuses on attempts of the main pro-
tagonist to construct a model of strong subjectivity which would be a core self-justifiable and free from 
any mediators around which a new existence in the modern world can be built. Releasing from the 
influence of successive mediators, the protagonist falls into narcissism that hinders the success of such 
endeavor. 

23 F a z a n, op. cit., s. 130.
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ZAGADKA DOMU PUEYRREDÓNA WOKÓŁ DZIENNIKÓW GOMBROWICZA*

Kronos wywołał już sporo szumu, lecz tak naprawdę nie został jeszcze przyswojony. 
Niemal wszyscy mówią, że nie da się go czytać bez oficjalnych dzienników Witolda 
Gombrowicza, ale brakuje wciąż studiów, które wskazywałyby na napięcia między 
tymi dwoma tekstami. A napięć jest całkiem sporo.

Po pierwsze, Kronos każe częściowo zweryfikować chronologię wydarzeń wspo-
mnianych w Dzienniku, choć i on nie jest (zwłaszcza przed 1953 rokiem) niewąt-
pliwym źródłem ustaleń historycznych. Sam padłem ofiarą nieścisłości Dziennika, 
bo w mojej książce, Gombrowicza milczenie o Bogu, ufnie przypisałem wycieczkę 
na górę Calvario do roku 1958, podczas gdy Kronos podpowiada, że notatki te 
sporządzone były w październiku 1957. Na usprawiedliwienie mogę dodać, iż chy-
ba świadomie Gombrowicz w jeden łączy dwa pobyty w Tandilu: październik 1957 
i marzec–kwiecień 1958. Kiedy w rozdziale 10 Dziennika 1957–1961 retrospektyw-
nie pisze o wybuchu anginy i zbliżeniu z Marianem Betelú, co zdarzyło się w 1958 
roku, napomyka też o mieszkaniu w pobliżu góry Calvario, sugerując, że wyciecz-
ka na tę górę z Cortesem odbyła się w tym samym czasie, a nie wcześniej1. Ten 
przypadek pokazuje zarazem, iż na potrzeby Dziennika Gombrowicz tworzy coś 
w rodzaju „czasu powieściowego”, który w niezgodzie z rzeczywistą chronologią 
łączy ze sobą fakty od siebie odległe. Ma to związek z „fabularyzacją stanów inte-
lektualnych”, który to chwyt rozpoznał w Dzienniku Zdzisław Łapiński2. Chwyt taki 
polega na tym, że codzienność artysty zostaje podporządkowana – mniej lub bardziej 
arbitralnie – refleksji, którą on snuje. Może to prowadzić także do konfabulacji, gdy 
codzienność nie dostarcza pożywki dla rozwijanej myśli. Wskutek tego zabiegu 
choroba i zbliżenie z Betelú zaczynają łączyć się z refleksją nad bólem i możliwym 
zbawieniem (opowieść o wycieczce na górę Calvario). To bardziej lub mniej zamie-
rzone fałszowanie chronologii wiąże się, oczywiście, z ogólniejszą tendencją do 
porzucania prywatności na rzecz literackości w Dzienniku. Aczkolwiek sprawa jest 
bardziej zagmatwana. 

* Niniejszy artykuł stanowi rozwiniętą formę referatu wygłoszonego w Kazimierzu Dolnym 26 IX 2013 
podczas konferencji Osoba czy tekst? Organizatorem konferencji był Ośrodek Badań nad Litera-
turą Religijną KUL.

1 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1957–1961. Oprac. Z. G ó r z y n a. Uwagi interpretacyjne J. J a-
r z ę b s k i. Kraków 1986, s. 130–131, 134–135.

2 Z. Ł a p i ń s k i, Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji. Lublin 1985, s. 85. 
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Po drugie, Kronos wprowadza treści wstydliwie skrywane w Dzienniku, choć 
przecież w jakiejś mierze w nim się pojawiające. Pociąga to za sobą pokusę, by 
dekodować zapisy z Dziennika, jednoznacznie sytuując je w kontekście, który pod-
suwa zasadniczo fizjologiczny Kronos. Dotyczy to zwłaszcza utajonej wcześniej 
sfery życia erotycznego, homo- i heteroseksualnego. Takie dekodowanie jest ko-
nieczne, może wszakże odwracać uwagę od innych znaczeń, zamierzonych przez 
Gombrowicza jako autora dziennika literackiego. Można się, oczywiście, zastana-
wiać, czy te inne znaczenia nie bywały rodzajem woalu dla spraw wstydliwych, ale 
pytania tego nie sposób rozstrzygnąć na poziomie ogólnym, trzeba je każdorazowo 
ponawiać, biorąc pod lupę konkretny zapis Dziennika. 

W moim artykule spróbuję przyjrzeć się jednemu wydarzeniu, dotyczącemu 
domu Juana Martína de Pueyrredóna, pokazując, jakie wyzwania i trudności po-
ciąga za sobą uzgadnianie go z faktami odnotowanymi w Kronosie. Analiza ta do-
prowadzi mnie do kwestii związanej z napięciami między tym, co literackie, a tym, 
co prywatne w oficjalnym Dzienniku. Każe też zapytać o możliwe intencje, dla 
których Gombrowicz pisał dwa dzienniki różniące się od siebie na poziomie faktów. 

Zanim to jednak zrobię, przywołam jeszcze elementarne rozstrzygnięcia Pawła 
Rodaka, który w swojej imponującej książce Między zapisem a literaturą. Dziennik 
polskiego pisarza w XX wieku przedstawił diarystyczną strategię zastosowaną 
w Dzienniku Gombrowicza. Typologia Rodaka, choć nie znał on jeszcze Kronosu, 
pozwala wstępnie scharakteryzować dwa dzienniki. Kronos byłby, z grubsza rzecz 
biorąc, prywatnym dziennikiem pisarza, Dziennik zaś dziennikiem literackim, 
w którym mamy do czynienia ze znaczącym naddatkiem kreacji artystycznej. Rodak 
słusznie wskazuje, iż Dziennik Gombrowicza jako dziennik literacki jest jednak 
wyjątkowy, bo najważniejszy jest „w punkcie wyjścia [...] jego diarystyczny i osobi-
sty charakter”3. A potem dodaje: 

Dziennik Gombrowicza dlatego jest literacki, że najpierw jest osobisty. Gombrowicz uznał, że to, 
co prawdziwie osobiste (przeto dla niego rzeczywiste), może zostać wyrażone tylko w języku literatury 
oraz że tylko ta literatura jest wartościowa, która ma charakter osobisty4. 

Ta uwaga każe nam założyć, że Kronos – jako dziennik osobisty – pozostaje dla 
Dziennika istotnym punktem odniesienia, swego rodzaju probierzem, który pozwa-
la ponownie osadzić to, co literackie, w tym, co osobiste. 

Co się zdarzyło w San Isidro?

A teraz wybierzmy się do San Isidro, gdzie, jak czytamy w Dzienniku 1953–1956, 
Gombrowicz w towarzystwie Karola Świeczewskiego oglądał z oddali dom generała 
Pueyrredóna. Sobotnia notatka rozpoczyna rozdział 12 Dziennika i jest przypisana 
do 1954 roku. Cały ten rozdział nie był publikowany w „Kulturze” paryskiej, poja-
wił się dopiero w wersji książkowej, co wynika chyba z bardziej prywatnego cha-

3 P. R o d a k, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nał-
kowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Warszawa 2011, s. 446. 

4 Ibidem. 
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rakteru tego fragmentu (przypuszczalnie Jerzy Giedroyc kręciłby nosem). Rozpo-
czyna się od spaceru ze Świeczewskim, a kończy niedzielnym wpisem o Alejandrze 
Rússovichu i wspólnym z nim wyjeździe do quinty Cecylii Benedit de Debenedetti 
koło Mercedes. 

Co znajdujemy w notatce sobotniej? Gombrowicz pisze, że wędruje wraz z Ka-
rolem Świeczewskim i rozmawia. Rozmowa dotyczy m.in. księdza Justyniana Ma-
ciaszka, który aktywnie działał w środowisku argentyńskiej Polonii. Ale treść po-
gawędki nie jest istotna, ważna okazuje się bliskość domu Pueyrredónów. I jakieś 
niejasne odczucie, że ten dom stał się Gombrowiczowi intymnie bliski. Oto jak do 
tego doszło:

Pomiędzy domem tym, a mną, wielce arbitralny powstał związek. Zaczęło się od tego, że kiedyś, 
przechodząc tamtędy, pomyślałem, „a cóż by było, gdyby ten dom stał mi się bliski, gdyby wtargnął 
w moje losy i nie z innej przyczyny, jak tylko z tej, że jest mi całkowicie obcy?” I zaraz potem następu-
jąca myśl: „A dlaczego ten właśnie dom spośród tylu domów nasunął ci takie życzenie, dlaczego ten 
właśnie?”, zaraz ta myśl poparła tamtą i odtąd naprawdę związałem się z domem Pueyrredóna5.

Zagadkowe to wyjaśnienia i gdyby nie Kronos, skazani bylibyśmy na interpre-
tację magiczną, zakładającą irracjonalną dowolność związku z domem Pueyrredó-
na, bo w żadnym innym miejscu Dziennika Gombrowicz nie nakreśla okoliczności, 
w jakich dom Pueyrredóna wtargnął w jego życie. A dalszy opis zachęca tylko, by 
pójść tropem gotyckim i dopatrywać się nawet jakichś podtekstów spirytystycznych: 

Więc teraz to światło, te krzewy, te ściany, za każdym razem większe powodują we mnie porusze-
nie – i niepokój – i zawsze, gdy tu jestem, załamuję się pod niewymownym ciężarem, a gdzieś, na po-
graniczu, na krańcach mojej istoty wybucha krzyk, gwałt, straszna panika...6 

Podpowiedzi dostarcza dopiero „tajny dziennik”, dzięki któremu możemy się 
domyślić, że arbitralny związek nie był całkowicie arbitralny. Przekonuje o tym 
wstydliwa i częściowo zaszyfrowana notatka z marca 1948, która znalazła się 
w Kronosie: „Zwiedzam z Russo quintę Pueyrredón, co umożliwia organizację »Ma-
rzenia«” (K 122)7. Komentarz edytorów przynosi jednoznaczne wyjaśnienie, że 
chodzi o marzenie Gombrowicza, by zamieszkać wspólnie z Rússovichem, co urze-
czywistniło się właśnie w 1948 roku. Jak czytamy w Kronosie, Gombrowicz odwie-
dził quintę Pueyrredón jeszcze w styczniu 1950, przypuszczalnie także ze swoim 
przyjacielem (K 131).

A zatem „kiedyś”, o którym beztrosko wspomina Gombrowicz, najprawdopo-
dobniej było jednak bardzo konkretne, związane z intymnymi pragnieniami i z kon-
kretną osobą. Można nawet wysunąć śmiałą hipotezę, że nazwisko Pueyrredón 
zyskuje dla Gombrowicza prywatną semantykę – domu młodzieńców, z łacińskiego 
„puer” i polskiego „dom”, bo chyba rozmyślnie aż pięciokrotnie w tym krótkim frag-
mencie bawi się aliteracją „d o m  P u e y r r e d ó n a”.

5 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1956. Kraków 1986, s. 170. 
6 Ibidem. 
7 Skrótem K odsyłam do: W. G o m b r o w i c z, Kronos. Wstęp R. G o m b r o w i c z. Posł. J. J a- 

r z ę b s k i. Przypisy R. G o m b r o w i c z, J. J a r z ę b s k i, K. S u c h a n o w. Kraków 2013. Liczby 
po skrócie oznaczają stronice. 
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Z San Isidro do Goya i z powrotem

Jeśli pójść tym tropem, warto ustalić dostępne fakty dotyczące przyjaźni z Rússo-
vichem, a zwłaszcza ich relacji w latach 1953–1954. W okresie argentyńskim był 
chyba on człowiekiem Gombrowiczowi najbliższym8. Zachęcony przez niego, prze-
mieszkał z nim we wspólnym lokum przez 6 lat. Zajmowali osobne pokoje, ale aż 
do momentu spotkania Rity Labrosse nikogo innego Gombrowicz nie dopuścił do 
tak znacznej poufałości. Znajomość z Rússovichem miała na początku charakter 
erotyczny9, a z czasem zmieniła się w platoniczną przyjaźń, która potem częściowo 
wygasła. Dla ich relacji kulminacyjny okazał się 1953 rok, kiedy to Rússovich wy-
prowadził się z ulicy Venezuela, a potem poślubił Rosę Marię. To, co najważniejsze, 
rozegrało się chyba w marcu 1953, trzy miesiące przed przeprowadzką. Tak w każ-
dym razie podpowiada Kronos, w którym czytamy pod tą datą: 

Obraza na Russo o to, że mnie zaniedbuje – stosunki bardzo złe. W ogóle zdenerwowanie i przy-
gnębienie. Z Russo scysja – napisałem list – po czym załagodzenie, ale nie wiem, czy to się ułożyło. 
[K 151]

Zapis ten możemy skonfrontować ze wspomnieniem Rússovicha: 

Teraz, kiedy lepiej widzę moją przeszłość, mogę wyjaśnić powody naszych wzajemnych zachowań. 
Zaniedbywałem go, bo w gruncie rzeczy czułem się przez niego odrzucony. Po pierwsze, nigdy nie okreś- 
liliśmy jasno naszej przyjaźni. Przed innymi ukrywaliśmy, że mieszkamy razem, by nie pomyśleli, że... 
W sumie jednak sami przed sobą kryliśmy rzeczywisty sens tej przyjaźni. Wiedzieliśmy, jak się to 
wszystko między nami zaczęło i jak zrezygnowaliśmy z pewnego rodzaju intymności, ażeby ta przyjaźń 
zdołała się utrzymać. Ale Witold nigdy nie chciał o tym mówić inaczej niż w Dzienniku, w dodatku nigdy 
mnie nie wymieniając. W jakiś sposób wiedziałem, że zwraca się do mnie, i wychwytywałem pewne 
rzeczy, wyjaśniające naszą wzajemną sytuację. Ale nigdy nie omówiliśmy szczerze tej sprawy. Stale 
odczuwałem ten brak jasności. Na przykład robiliśmy plany na przyszłość: wynająć lub kupić miesz-
kanie, zaciągnąć pożyczkę w banku albo pojechać do Europy. Ale z tych projektów nigdy nic nie wy-
chodziło. Rozłaziły się. Męczyła mnie ta ciągła frustracja na planie uczuciowym. Pragnąłem większej 
jasności i prawdy między nami. 

Teraz przychodzi mi do głowy jeszcze inne wytłumaczenie: Witold wykluczał mnie z wielu spraw 
w swoim życiu, na przykład ze spraw polskich. [...] W dodatku krył przede mną wszystko, co dotyczyło 
jego życia erotycznego, jego „świata prywatnego”. [...] 

Doszliśmy w naszej przyjaźni do punktu krytycznego i powinniśmy byli wszystko sobie wytłumaczyć. 
Zamiast tego Witold wsunął mi do pokoju list; list ten był tak twardy, tak bolesny, że nie potrafię od-
tworzyć jego sformułowań, prawdopodobnie dlatego, że postanowiłem na zawsze wyrugować go z pa-
mięci. Oznaczało to koniec naszej przyjaźni. Gombrowicz dokonał tego brutalnie i definitywnie. Była to 
reakcja na moje powolne odsuwanie się od niego, podyktowana uczuciem samotności i niewątpliwie 
dumy. Gdy zarzucał mi oddalenie od niego, czułem, że jedyny prawdziwy wyrzut, nie sformułowany, to 
ten, że go zdradziłem. Rozumiem dzisiaj, że oczekiwał z mojej strony uczucia absolutnego10. 

  8 W Kronosie, w podsumowaniu 1949 roku, czytamy: „przyjaźń z Russo wielka” (K 130). Gombrowicz 
w stosunku do żadnej innej osoby z kręgu swoich znajomych nie użył tak zobowiązującego emo-
cjonalnie określenia. Dopiero podsumowanie roku 1964 przynosi sformułowanie o większym 
jeszcze ładunku uczuciowym – „Miłość z kobietą po 20 latach co najmniej” (K 325). 

  9 Zob. J. J a r z ę b s k i, Gombrowicz. Wrocław 2004, s. 89. 
10 A. R ú s s o v i c h, áWpływ Witoldañ. W: R. G o m b r o w i c z, Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa 

i dokumenty (1939–1963). Przeł. Z. C h ą d z y ń s k a, A. H u s a r s k a. Kraków 2004, s. 157–158. 
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Rússovich napomyka o niejasnych odniesieniach do jego osoby w Dzienniku. 
Bodaj jedyny fragment, który mówił wprost o ich przyjaźni, nawiązywał do pobytu 
w Goya, w posiadłości rodziców Rússovicha, ale ostatecznie nie znalazł się w pu-
blikowanej wersji Dziennika. Jak podpowiada Kronos, notatka dotyczyła wizyty 
u Rússovichów na przełomie kwietnia i maja 1954 (K 167). Na szczęście zapis ten 
(częściowo skrócony) znalazł się w tomie Gombrowicz w Argentynie. Czytamy w nim: 

Nie bez ciekawości oglądałem i słuchałem Goi, by uzupełnić moją znajomość z Alejandrem, i szyb-
ko odkryłem, że dość sprytnie ukrywał przede mną przynajmniej połowę swego życia. Było oczywiste, 
że jego młodość, podobnie jak młodość Sergia [tj. brata Alejandra], uformowała się w opozycji do tej 
egzystencji pozbawionej, lub prawie całkiem pozbawionej, czaru [...], ale do tej pory nie zdawałem sobie 
sprawy, jak dalece był uczuciowo z tym wszystkim związany. Nagle zobaczyłem go z ludźmi bliskimi 
jego dzieciństwu, z rodziną, z przyjaciółmi, matką chrzestną... i jeden z jego listów do rodziców wpadł 
mi w rękę, pełen czułości, która mnie stawała kością w gardle... Hm, bracie, więc jesteś taki czuły... 
(Nie powinienem tutaj opisywać tej historii z listem, ten rodzaj niedyskrecji nie spodoba mu się, ale 
w tym dzienniku nie mogę niczego pominąć. Jest całkowicie pomyślany jako niedyskrecja i muszę ko-
rzystać z faktu, że piszę publicznie, by powiedzieć mu rzeczy, których nie ośmieliłbym się powiedzieć 
w cztery oczy). á...ñ 

Podczas tych dni spędzonych w Goya i pod wpływem Alejandra wrócił do mnie dawny sentymen-
talny bunt przeciw rodzinie, przeciw matce, i chociaż doskonale znałem całą zieloną naiwność tego 
anemicznego stanu, schwycił mnie za gardło. Ach, nie kochać matki, nie kochać matki! I to nie z po-
wodu wyżej wymienionej kazuistyki moralnej. To był raczej nakaz piękności, jakiejś nowej piękności, 
powiedzmy „młodej”, która podszeptywała: jesteś brzydki, gdy ją kochasz, jesteś piękny i świeży, wital-
ny i wolny, nowoczesny i poetyczny, gdy jej nie kochasz... Jesteś piękniejszy jako sierota niż jako mat-
czyny syn. á...ñ

Chodzi o to, że między Alejandrem a mną coś jest nie tak. Nasze wzajemne stosunki opierały się 
przedtem na zabawie. Nasza przyjaźń sprowadzała się do nieustannych żartów. Ale od pewnego czasu 
żart między nami wygasł. Nasza przyjaźń pozostała nienaruszona, ale cóż z tego, skoro nie jesteśmy 
tacy zgrani jak dawniej. Och, wiele sympatii, szacunku, czułości..., ale wszystko to na poważnie, bez 
dowcipu, bez min... i niewygodnie nam z tym. Doszło do tego, że gdy rozmawiamy przez telefon, zapada 
raz po raz milczenie, w którym toniemy... Czuję się więc n i e z r ę c z n y  przy nim. A gdy mnie tak 
u n i e z r ę c z n i a, przez tę s z p a r ę  wdziera się we mnie cała niezręczność tego świata, wszystek jego 
zamęt. Ten bunt moich uczuć w Goya zrodził się niewątpliwie z pragnienia uzdrawiającej brutalności. 
Alejandro! Korzystam z tego, że mówię publicznie, aby powiedzieć ci coś bardzo osobistego: wkrótce 
będę musiał z tobą zerwać. Zwrócić się przeciw tobie. Nie mogę być kimś tutaj, na papierze, kiedy tam, 
na ulicy Anasco, istnieje ktoś, wobec kogo jestem n i j a k i11.

Cytuję obszernie te świadectwa, bo dopiero one tworzą właściwy kontekst dla 
rozdziału 12, a zwłaszcza początkowej notatki sobotniej. Przytoczony przed chwilą 
zapis z Goya jest chyba brakującym ogniwem, łączącym rozdział 11 z 12 w Dzien-
niku 1953–1956. Barwna, choć enigmatyczna opowieść o podróży „do pewnego 
miasteczka, wysłonecznionego do rozpuku”12 prawdopodobnie zastąpiła intymną 
i mało literacko podretuszowaną notatkę o Rússovichu. „Pewne miasteczko” z roz-
działu 11 to bez wątpienia Goya, bo towarzyszem dziwacznych przygód jest Sergio 
Rússovich, czyli brat Alejandra. Zaskakujące wydaje się jednak to, że w Dzienniku 
Sergio nie ma nazwiska i prezentowany jest jako postać na poły fantasmagoryczna. 
Gombrowicz nie wspomina też o jego rodzeństwie, pojawiają się tylko rodzice. War-

11 Cyt. za: R. G o m b r o w i c z, Gombrowicz w Argentynie, s. 136–137. Podkreślenia w tym fragmen-
cie pochodzą od W. Gombrowicza.

12 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1956, s. 165.
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to wszakże zauważyć, iż w opowieści o Sergiu wprowadza Gombrowicz motyw, 
który powróci w sobotniej notatce z San Isidro – czegoś połowicznego, niezupełne-
go, co utraciło ostrość konturu i substancjalność13. Zatem Gombrowicz, literacko 
przetwarzając swoją codzienność (wizyta w Goya i w San Isidro), sugeruje jakąś 
ciągłość między finałem rozdziału 11 a początkiem 12. Elementem spajającym jest 
wrażenie czczości i połowiczności wszystkiego. 

Teraz zaś spróbujmy ustalić chronologię komentowanych przeze mnie wydarzeń 
z 11 i 12 rozdziału. Kronos podpowiada, że wyprawa do Goya, która wieńczy roz-
dział 11, odbyła się w maju 1954 (K 167). Początek rozdziału 12, czyli zagadkowa 
notatka o domu Pueyrredóna, odnosi się do pobytu w San Isidro we wrześniu 1953 
(K 157) lub w lutym 1954 (K 163). A zatem bez względu na to, którą wersję przyj-
miemy, oba wyjazdy chronologicznie poprzedzają opisany w rozdziale 11 wypoczy-
nek w Goya. Diarysta odwraca więc kolejność zdarzeń. Wystawa Zygmunta Gro-
cholskiego, o której Gombrowicz wspomina dalej, w notatce czwartkowej z rozdzia-
łu 12, odbyła się w sierpniu 1954 (K 169). Największe zaskoczenie przynosi jednak 
finał rozdziału 12, bo wspólna wyprawa z Alejandrem Rússovichem do quinty 
Cecylii koło Mercedes miała miejsce w styczniu 1952 (K 143), czyli 2 lata przed 
wernisażem wystawy Grocholskiego, kiedy jeszcze relacje między przyjaciółmi nie 
zapowiadały katastrofy. To zaburzenie następstwa wypadków sugeruje, iż rozdział 12 
podporządkowany jest logice innej niż diarystyczna. Ułożony został w formie eseju, 
przypominającego kompozycję muzyczną, w której pewne motywy łączą się lub 
oddalają, by zyskać nowy wymiar w zaskakującym finale. Koniec rozdziału poka-
zuje, że to Alejandro Rússovich był ukrytym bohaterem rozdziału 12. Przywołanie 
go z imienia pełni funkcję rytualnego pożegnania, wyrzucenia go z intymnego 
świata (rzeczywistego i literackiego).

Pożytki z Kronosu

Spróbujmy zatem podsumować nasze śledztwo. Zapis o domu Pueyrredóna ma 
związek z definitywnym rozstaniem się Gombrowicza z Rússovichem i jest właściwie 
pożegnaniem z marzeniami – z marzeniem o przyjaźni/miłości, z marzeniem o włas- 
nym domu, pojmowanym nie tyle jako wygodne lokum, ile raczej jako obszar oswo-
jony, intymny, rodzaj kokonu, w którym można być wreszcie sobą, żyć bez gęby 
i maski. Marzenie to ma prawdopodobnie podtekst homoseksualny, choć można je 
rozumieć szerzej, jako pragnienie przekroczenia zakazów, transgresji. Taka inter-
pretacja każe podejrzewać, że notatka ta odnosi się do wizyty u Świeczewskich nie 
w 1954 roku, lecz we wrześniu 1953, kiedy emocje związane z oddalaniem się 
przyjaciela sięgały zenitu, bo w tym samym miesiącu Rússovich brał ślub (K 157).

Jak więc rozumieć zagadkowe zdania z notatki o spacerze w San Isidro?

Ale rozmawiam ze Świeczewskim. I wiem, że nie to mam mówić! Nie tym się zajmować! Nie tu się 
znajdować! Gdzież jednak? Gdzie jest miejsce moje? Co mam robić? Gdzie być? Nie jest miejscem moim 

13 Motyw ten antycypuje chyba problematykę Pornografii, a ściśle: oddziaływania Fryderyka, który 
samym swoim byciem zakażał czczością nawet rytuały sakralne (zob. słynną scenę mszy w koście-
le grocholickim – W. G o m b r o w i c z, Pornografia. Kraków 1986, s. 15–23). 
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kraj rodzinny ani dom rodziców moich, ani myśl, ani słowo, nie, prawda jest taka, że nie mam innego 
domu prócz tego właśnie, tak, niestety, niestety, jedynym domem moim ów niezamieszkały dom, ten 
biały dom Pueyrredóna!14

Wypowiedź tę można uznać za gorzki manifest wygnańca, skazanego na wiecz-
ne niezakorzenienie15. Ale to niezakorzenienie się ma chyba nie tylko wymiar spo-
łeczno-geograficzny, lecz także najgłębiej intymny. Odnosi się do kamuflowanej 
skłonności homoseksualnej16 i szerzej – do niespełnionego pragnienia bliskości, 
marzenia o zamieszkaniu w „domu młodzieńców”, do którego powracał jeszcze 
później, w Europie17, zanim związał się z Ritą Labrosse. Jak się wydaje, notatka 
o domu Pueyrredónów zapowiada jedną z najważniejszych i najbardziej zagadko-
wych deklaracji Dziennika, przypisaną do 1958 roku. Te dwa fragmenty chyba 
dotyczą tego samego stanu wygnania, który ma związek ze stłumioną erotyką:

Źródła moje biją w ogrodzie, u wrót którego stoi anioł z mieczem ognistym. Nie mogę tam wejść. 
Nigdy się nie przedostanę. Skazany jestem na wieczyste krążenie wokół miejsca, gdzie święci się moje 
najprawdziwsze oczarowanie.

Nie wolno mi, bo... te źródła wstydem tryskają, jak fontanny! Ale ten nakaz wewnętrzny: zbliż się 
jak najbardziej do źródeł wstydu twojego! Muszę powołać do działania wszystek rozum, świadomość, 
dyscyplinę, wszystkie elementy formy i stylu, całą technikę, do jakiej jestem zdolny, aby zdobyć przy-
bliżenie do tajemniczej bramy tego ogrodu, za którą kwitnie mój wstyd. Czymże, w takim razie, jest moja 
dojrzałość, jeśli nie jest środkiem pomocniczym, sprawą wtórną?

Wiecznie to samo! Ubierać się we wspaniały płaszcz, aby móc zajść do portowej knajpy! Zażywać 
mądrości, dojrzałości, cnoty, aby zbliżyć się do czegoś w r ę c z  p r z e c i w n e g o!18

Na koniec powróćmy do postawionych wcześniej pytań. Co wnosi równoległa 
analiza notatki o domu Pueyrredónów i zapisków z Kronosu? Dowodzi, że napięcia 
między tym, co literackie, a tym, co prywatne w Dzienniku, wynikają po części 
z kamuflażu, który ma ukryć wstydliwe dla Gombrowicza treści. Ale to tylko część 

14 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1956, s. 171
15 W tym duchu odczytywała ten fragment K. J e r z a k  (Potwarz i wygnanie. Witold Gombrowicz 

i Emil M. Cioran. W zb.: Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kultu-
rowej roli płci i tożsamości narodowej. Red. E. Płonowska-Ziarek. Przeł. J. M a r g a ń s k i. Kraków 
2001).

16 W. Gombrowicz w listach do M. Grinberga prosi o nieupublicznianie jego homoseksualizmu. Ko-
mentując taką jednoznaczną charakterystykę w czasopiśmie wydawanym przez Grinberga, 
W. G o m b r o w i c z  (cyt. z: Wspominając Gombrowicza. Oprac. M. G r i n b e r g. Przeł. E. Z a l e- 
s k a, R. K a l i c k i. Posł. J. J a r z ę b s k i. Warszawa 2005, s. 139) pisze: „dwie rzeczy wyszły ci 
źle. Pierwsza, to słowo »homoseksualista«, bo się przykleja, niezależnie od tego, jak jest używane, 
i nie trzeba było go drukować”, a w następnym liście dodaje: „Rozmawiałem o tobie i o „Eco” [„Eco 
Contemporáneo” – periodyk redagowany przez Grinberga – Ł. T.] z profesorem Walterem Höllerem 
[...]. Napisz do niego [...]. Naprawdę proszę cię uprzejmie, żebyś zrobił dziurę w miejscu, gdzie jest 
słowo »homoseksualista« (jeśli rzeczywiście chcesz mu wysłać numer), bo wolę uniknąć nadmiaru 
rozgłosu” (ibidem, s. 141). 

17 Informacje o takich planach przynoszą m.in. zapiski z Kronosu. W październiku 1963 Gombrowicz 
notuje: „20-tego pod wpływem listu Gomy [tj. Juana Carlosa Gómeza – Ł. T.] piszę do Quilombo 
[tj. Mariana Betelú], że się osiedlimy w La Plata” (K 296); w kwietniu 1964: „Dziwnie przyzwyczajam 
się do myśli o samobójstwie. Ale wszystkie projekty: Quilombo, Goma – chyba przepadły” (K 309); 
a w sierpniu 1964 definitywnie stwierdza: „Coraz jaśniej widzę, że n i e  m o g ę  jechać do Argen-
tyny” (K 314). 

18 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1957–1961. Kraków 1986, s. 110.
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prawdy, bo napięcia te okazują się twórcze i pozwalają zobaczyć dramat egzysten-
cji Gombrowicza kontekście w znacznie szerszym niż jedynie erotyczno-fizjologicz-
ny. W dramacie tym jest miejsce na pytanie o jakąś predestynację, o istnienie 
nieznanych sił kształtujących bieg losu, o granice intymności i zdolność do miłości.

I wreszcie ostatnie, najbardziej karkołomne pytanie. Dlaczego Gombrowicz 
prowadził dwa dzienniki różniące się od siebie na poziomie faktów? Powodów jest 
bez wątpienia wiele, ale najważniejszy to wspomniana już chęć zatajenia pewnych 
treści w oficjalnym Dzienniku, której sprzeciwiało się przekonanie, że literatura 
musi jednak otwierać na autentyczną „jamę życia”19, nie może kłamać. Kronos 
byłby zatem rodzajem legendy pomagającej orientować się w częściowo zaszyfro-
wanej mapie Dziennika. Zapiski z Kronosu o zwiedzaniu quinty Pueyrredóna wraz 
z Rússovichem są dla mnie dowodem, że Gombrowicz chciał ujawnienia „tajnego 
dziennika”, że chciał po swej śmierci dać czytelnikom klucz do ukrytych w nim 
treści. Ale te tajone treści nie unieważniają, lecz jedynie pogłębiają sens literacko 
wyrafinowanych Dzienników. Przy czym literackość nie służy tylko kamuflażowi 
i apetytom estetycznym. Ma otwierać na metafizykę losu – tę samą, której tropy 
śledzi pisarz w Dzienniku i na kartach Kosmosu. Kiedy czytamy notatkę z Goya 
przypisaną do roku 1956 (wizyta w Goya odbyła się listopadzie 1955 – zob. K 188–
189), w której mówi Gombrowicz o przypadkowości istnienia, powinniśmy pamiętać 
o tym, że mieszka u rodziców Alejandra Rússovicha, więc jego notatki są podszyte 
melancholią, wrażeniem szczególnego rodzaju obcości, bo świat rodziny gospodarzy 
przestał być mu intymnie bliski. Ale nie mamy powodów, by wątpić, że jego niepo-
kój egzystencjalny i przeczucie, iż podlega jakiejś odgórnej reżyserii „Ręki” (jak 
Gombrowicz nazywa w rozmowach z Dominikiem de Roux los czy władające nim 
siły20), są jednak autentyczne:

Tutaj jestem. Dlaczego tutaj? Gdyby mi ktoś powiedział przed laty w Małoszycach, że będę w Goya... 
Jeśli jestem w Goya, to równym prawem mógłbym być gdziekolwiek – i wszystkie miejsca świata zaczy-
nają ciążyć nudno nade mną, domagając się, abym tam był.

Przechadzam się po plaza Sarmiento, w niebieskawym wieczorze. Egzotyczny dla nich cudzoziemiec. 
I w końcu, poprzez nich, sobie staję się obcy: oto oprowadzam siebie po Goya, jak osobę mi nie znaną, 
stawiam ją na rogu, sadzam na krześle w kawiarni, każę jej wymieniać słowa bez znaczenia z przygod-
nym rozmówcą i słucham mojego głosu. [...] 

[...]
Wszystko to działo się jak na dnie – głębokiej ciszy – na dnie mojego tutaj przebywania, w Goya, 

na peryferiach, w miejscu globu, które nie wiadomo dlaczego stało się moim. To ściszenie... Goya, dla-
czego nigdy nie przyśniłaś mi się, dlaczego wtedy, dawniej, nigdy nie przeczułem, że leżałaś w moich 
przeznaczeniach, na mojej drodze? Nie ma odpowiedzi. Domy. Uliczka, poszatkowana ostrym cieniem. 
Pies leży. Rower oparty o ścianę21.

Te zbieżności potwierdzają chyba, że także w życiu Gombrowicza metafizyka 
splatała się z erotyką22. 

19 Określenia tego użył W. G o m b r o w i c z  (ibidem, s. 101) notując swoje uwagi o Szkicach piórkiem 
A. Bobkowskiego. Odnosi się ono do prywatności i codzienności, które fascynowały go w dzienni-
kach. 

20 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1967–1969. Kraków 1992, s. 80. 
21 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1956, s. 319–320. 
22 Piszę o tym więcej w mojej książce Gombrowicza milczenie o Bogu (Kraków 2013). 
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THE RIDDLE OF PUEYRREDÓN’S HOUSE ON WITOLD GOMBROWICZ’S DIARIES

The article is an attempt at a comparative reading of two Witold Gombrowicz’s diaristic texts, namely 
Dziennik 1953–1956 (Diary 1953–1956) (a literary diary) and Kronos (the writer’s private diary). An 
analysis of one record concerning general Pueyrredón’s house (Diary 1953–1956) shows the challenges 
posed when negotiating the fragment with the notes included into Kronos. The author argues that the 
tensions between the literary and the private in Diary 1953–1956 derive partially from the camouflage, 
and also from Gombrowicz’s struggle to delineate a tragedy of his own existence in a broad (philo-
sophical, metaphysical) sense more than in the erotic-physiological context. Tischner suggests an in-
terpretation that answers the question why Gombrowicz composed two diaries which differ on factual 
level. It also makes it possible to state that Gombrowicz wanted his readers to know the content of 
Kronos. 
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GOMBROWICZ I SZEKSPIR

Jako twórca nowatorskich dramatów Witold Gombrowicz miał jedną cechę, która 
odróżniała go zdecydowanie od innych przedstawicieli literackiej awangardy: w ogó-
le się awangardowym teatrem nie zajmował i trudno byłoby znaleźć nazwisko 
współczesnego mu dramatopisarza, które by aprobatywnie cytował. Witkacy, tak, 
ale raz – że Gombrowicz interesował się nim głównie jako osobowością, a nie jako 
autorem sztuk teatralnych (pewnie ich w ogóle nie znał), a dwa – że również jako 
człowieka-twórcę pisarz niezbyt go poważał, już raczej jako jednostkę obdarzoną 
ponadprzeciętną intuicją, pozwalającą przeczuwać historyczne kataklizmy1. Na 
sugerowane mu pokrewieństwo z Pirandellem bodaj że się zgadzał, ale bez entu-
zjazmu. Jeszcze bardziej zaskakujący jest stosunek Gombrowicza do reform w dzie-
dzinie teatru: i w tej materii cechowało go raczej wyniosłe désintéressement niż 
jakakolwiek forma poparcia dla nowatorskich rozwiązań. Argentyńskim teatrem, 
jak się zdaje, nie interesował się wcale, choć odwiedzał operę, która w Buenos Aires 
była tradycyjna, bardzo renomowana i położona blisko tras jego codziennych spa-
cerów. Prawdziwa przygoda sztuk Gombrowicza z teatrem zaczęła się dopiero pod 
koniec jego życia, ale przedstawień polskich widzieć on nie mógł, z kolei zaś słysząc 
od Diega Massona o eksperymentach Jorge Lavellego w inscenizacji paryskiej Ślu-
bu, jęczał głucho, że wolałby tradycyjny teatr, a zamiast kakofonicznego zbioru 
dźwięków towarzyszącego przedstawieniu – klasyczną muzykę, „Beethovena albo 
Chopina”2. Jest to o tyle dziwaczne, że dramat nowatorski szedł wtedy ręka w rękę 
z reformą teatru: to ona bodaj stanowiła inspirację dla dramatopisarzy, zmieniała 
bowiem całkowicie sceniczną przestrzeń, status aktora czy też pozycję reżysera. 
Tymczasem o reformie teatru – i o teatrze w ogóle – Gombrowicz nie miał raczej 
pojęcia, choć z pewnością odznaczał się niezwykłą intuicją teatralną i wyczuciem 
konwencji.

W pierwszym swoim dramacie, Iwonie, księżniczce Burgunda, wykorzystał 
Gombrowicz formułę sceniczną farsy, ale z domieszką Hamleta, co trafnie dostrzegł 
Krystian Lupa w młodzieńczej inscenizacji tego utworu w krakowskim Starym 
Teatrze. W Ślubie autor sięgnął do Szekspira i Calderona oraz do polskich drama-

1 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1956. Posł. W. K a r p i ń s k i. [Oprac. Z. G ó r z y n a]. Kraków 
1997, s. 255–256.

2 R. G o m b r o w i c z, Gombrowicz en Europe: Témoignages et documents 1963–1969. Paris 1988, 
s. 138.
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tów romantycznych: Balladyny Juliusza Słowackiego3 czy Nie-Boskiej komedii 
Zygmunta Krasińskiego, nie mówiąc już o neoromantycznym Weselu Stanisława 
Wyspiańskiego, w Operetce – jak sama nazwa wskazuje – do operetki. Wykorzystał 
je – oczywiście – modyfikując, parodiując, nadpisując tekst własny na kanwie tra-
dycyjnych schematów.

Ale jeśli szukamy śladów Szekspira w pisarstwie Gombrowicza, nie można po-
przestać na dramatach. Wielki Anglik obecny był wciąż u autora Ślubu jako swoisty 
„wzorzec genialności” – bo Gombrowicz chciał właśnie genialnym pisarzem zostać, 
żadne inne, skromniejsze tożsamości go nie interesowały. W Dzienniku napisał: 

Zacząłem szkicować dramat Ślub, już wyraźnie i, powiedziałbym, bezwstydnie nastawiając siebie 
na genialność, celując w coś na miarę szczytów, na miarę Hamleta lub Fausta, w czym wypowiedziały-
by się nie tylko bóle epoki, ale i rodzące się nowe odczuwanie ludzkości...4 

łatwo sobie wyobrazić realizację takiego programu zakończoną spektakularną 
klęską. Bo i cóż łatwiejszego niż – mierzyć w genialność i osuwać się w banał lub 
grandilokwencję. Tymczasem Gombrowiczowi ta wyprawa w krainę geniuszu uda-
ła się lepiej niż wielu innym naśladowcom Szekspira, których w Polsce począwszy 
od XIX wieku nie brakowało5, nawet jeśli geniusz u niego nie był jakością zaistnia-
łą spontanicznie, ale czymś wytworzonym – świadomie, może wręcz z mozołem i nie 
bez zmysłu parodii6. Udała się zapewne dlatego, że polskiego pisarza fascynowały 
osobowości w Szekspirowskim stylu (niewykluczone zresztą, iż miał w sobie coś 
z Szekspira w wymiarze psychologicznym), co spowodowało, że nie tylko kreślił swe 
stylizacje pewną ręką, ale też – że bez wahania modyfikował oryginały, nie bał się 
sytuacji czy języka osuwających się w groteskę, drastycznych, wykraczających poza 
to, co w teatrze tradycyjnym przyjęte i dozwolone. Bo „geniusz” to nie tylko wielka 
tematyka, lecz także śmiałe przełamanie estetycznych przyzwyczajeń, a Szekspira 
naśladować można z powodzeniem jedynie wtedy, gdy się go przezwycięży, prze-
kroczy w jego artystycznym (językowym czy ideowym) radykalizmie.

W pierwszym, przedwojennym wydaniu Ferdydurke, w Przedmowie do „Filidora 
dzieckiem podszytego”, będącej wykładem literackiego programu autora powieści, 
Gombrowicz przemawia do swoich kolegów-pisarzy, aby im uzmysłowić, co różni 
ich od „geniuszy pierwszej klasy”7. Owa drugorzędność, niedostateczność, fascynu-

3 Jak wiele miał wspólnego Ślub z dramatem Słowackiego, udowodnił niedawno W. B o l e c k i  (Sło-
wacki Gombrowicza. „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2).

4 W. G o m b r o w i c z, op. cit., s. 222.
5 Zob. S. H e l s z t y ń s k i, Szekspir w Polsce. W: W. S z e k s p i r, Dzieła dramatyczne. Oprac. 

S. H e l s z t y ń s k i, R. J a b ł k o w s k a, A. S t a n i e w s k a. Wyd. 2. T. 6. Warszawa 1964. 
6 Zob. M. G ł o w i ń s k i, Parodia konstruktywna. (O „Pornografii” Gombrowicza). W: Gry powieścio-

we. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.
7 Zob. fragment z Przedmowy do „Filidora dzieckiem podszytego” (cyt. z: Nota wydawcy. W:  

W. G o m b r o w i c z, Ferdydurke. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1986, s. 263): „Sztuka nie egzy-
stuje dla was sama przez się, lecz tylko jako pomost do człowieka. Zbyt skłonni jesteśmy zapomi-
nać o naszym zmysłowym uwikłaniu się na amen w częściach ludzkich, o pośredniości, drugorzęd-
ności wrodzonej, a przecież to myśl, bez której nie wolno zrobić ani kroku. Każdy, kto piórem 
wodzi po papierze, mieni się artystą i z tej racji czuje się pokrewny duchom wyjątkowym, jak 
Szekspir i Goethe – powtarza za nimi, nie bacząc, że słowa ich są w jego ustach jak śpiew słowiczy 
w dziobie wróbla. Nie przeczę, Dante, Szekspir, Goethe są u siebie w sztuce i wierzę, że gdy piszą 
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jąca poniekąd, bo demaskująca człowieka w pisarzu, nie ma rzekomo dotyczyć figur 
geniuszów literackich, którzy mogą w tej sytuacji zajmować się ze spokojem cyzelo-
waniem formy swych dzieł. Gombrowicz sądził tak w latach trzydziestych XX wieku, 
potem jednak zmienił pogląd i już w drugim wydaniu powieści fragment ten usunął. 
Poddał zatem także geniuszów literatury przygodzie z drugorzędnością, co nie zna-
czy, że zrezygnował z zawsze w nim istniejącego i silnie zakorzenionego poczucia 
hierarchii. Szekspir egzystuje więc nadal w pismach i zachowaniach Gombrowicza 
jako wzorzec literackiej wielkości, i to na kilku różnych poziomach, a intertekstual-
na gra, którą polski pisarz z nim prowadzi, ma wiele wymiarów.

Ten pierwszy, najbardziej elementarny poziom, na jakim obecny jest Szekspir 
u Gombrowicza, to poziom cytatów. I tu od razu niespodzianka: cytaty te jakże 
często są sfałszowane lub przekręcone. Ileż czasu spędziłem wertując wszystkie 
dramaty Szekspira, w których występuje Percy Hotspur, aby się w końcu przekonać, 
że ani „cytatu” o brzmieniu: „Percy wziął polot za chyży, albo my, albo on musi 
spaść niżej”8, ani niczego choćby zbliżonego w żadnym z nich nie ma. Gombrowicz 
potrafił po prostu „mówić Szekspirem” w tym sensie, że całkiem udatnie imitował 
rytm i obrazowość jego mowy, ale gdzieżby tam czas tracił na przepisywanie frag-
mentów z oryginału lub tym bardziej – sprawdzanie poprawności cytatów! Niekiedy 
więc wydaje się, że zna Szekspira na pamięć, innym razem udowadnia jedynie, że 
wiersz szekspirowski wszedł mu w krew, ale dokładną znajomością tekstów nie 
potrafi się wylegitymować. Byłoby to zresztą nierealne tym bardziej, że przynajmniej 
w Argentynie dostęp do polskich tłumaczeń Szekspira musiał być utrudniony. 
W takim więc sensie Szekspir był i nie był jednocześnie dla Gombrowicza skarbni-
cą gnomicznych formuł służących do opisania świata lub obsługujących typowe 
sytuacje międzyludzkie. Gombrowicz zapewne po prostu uważał za rzecz „w dobrym 
tonie” odwoływać się czasami do Szekspira9, tyle że niektóre z tych odwołań były 

dramat, lub poemat, wystarcza im sztuka, doczesność przemienia się w wieczność, cząstka w ca-
łość. I w twórczości swojej realni są podwójnie – gdyż mogą wyżywać się w czystej sztuce i dzieła 
ich mają jednak walor obiektywny, pozostają. Tak tedy, choć niejednokrotnie musi im dolegać 
zwykła cząsteczkowość, dosyć są potężni, aby się urzeczywistnić w najlepszej swojej cząstce. I mogą 
kochać sztukę, ponieważ sztuka ich kocha; mogą lubować się wyrazem, ponieważ wyraz im służy 
– boska rozkoszy potentatów! Ale wy panowie? Wy z waszymi częściami ciała?”

8 W. G o m b r o w i c z, Z diariusza prywatnego Hieronima Poniżalskiego. W: Proza (fragmenty), repor-
taże, krytyka literacka 1933–1939. Red. nauk. J. Błoński, J. Jarzębski. Wybór i układ J. J a- 
r z ę b s k i. Kraków 1995, s. 22.

9 Oto przegląd cytatów i kryptocytatów z Szekspira, które pojawiają się w Dzienniku W. G o m b r o-
w i c z a: „Ale jest we mnie coś niebezpiecznego, / Czego, ci radzę, strzeż się...” (Dziennik 1953–1956, 
s. 48) – por.: „Ale mam w sobie coś niebezpiecznego, / Czego ci radzę strzec się” (W. S z e k s p i r, 
Hamlet. W: Dzieła dramatyczne, t. 6, akt V, sc. 1, s. 155 áprzeł. J. P a s z k o w s k iñ); „Klęknij, 
Ryszardzie, by czymś wyższym zostać / Wstań, sir Ryszardzie i Plantagenecie...” (Dziennik 1953–
1956, s. 83) – jest to skondensowany mocno, ale zarazem zgrabnie, skrót wypowiedzi angielskiego 
króla z tragedii Król Henryk VI: „Schyl się więc, ugnij przede mną kolano: / Za ten znak hołdu 
królowi złożony / Miecz ci Yorków groźny przypasuję, / Wstań jak prawdziwy teraz Plantagenet, / 
Wstań teraz, książę Yorku, Ryszardzie” (W. S z e k s p i r, Król Henryk VI. W: Dzieła dramatyczne, 
t. 4 á1963ñ, cz. 1, akt III, sc. 1, s. 59 áprzeł. L. U l r i c hñ); „Biada podrzędnym istotom, gdy wcho-
dzą / Pomiędzy ostrza potężnych szermierzy!” (Dziennik 1953–1956, s. 96) – dokładny cytat z Ham-
leta Szekspira (akt V, sc. 2, s. 160); „Idzie na ciebie, Makbecie, zielony, szumiący las!...” (Dziennik 
1961–1969. Posł. W. K a r p i ń s k i. [Oprac. Z. G ó r z y n a]. Kraków 1997, s. 29) – kryptocytat. 
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„puste”. Zamieszczone tu w przypisie odesłania do tekstów Szekspira, które poja-
wiły się w Dzienniku, dają do myślenia, pokazują bowiem nie tylko, jak silna była 
obecność autora Hamleta w świadomości Gombrowicza, ale także – iż tę obecność 
czasami wspierała dokładna pamięć, pozwalająca bezbłędnie reprodukować orygi-
nał, niekiedy pamięć mniej lub bardziej zdefektowana, wreszcie ogólnikowa „pamięć 
stylu” lub pamięć ogarniająca występujący u Szekspira konflikt dramatyczny i jego 
bohaterów, lecz już nie konkretne cytaty. Tak czy inaczej, Gombrowicz odznaczał 
się pierwszorzędną znajomością Szekspirowskiej dramaturgii: odwoływał się prze-
cież nie tylko do dramatów powszechnie znanych: Hamleta i Makbeta, ale też do 
stosunkowo mniej popularnych – Henryka V czy Henryka VI.

Dużo ciekawsza jest obecność Szekspira w planie konstrukcyjnym sztuk Gom-
browicza. Tu podobieństwa są zarówno znacznie bardziej istotne, jak i – mocniej 
usadowione w samej formie utworu. Gombrowicz jako dramaturg zdaje się bowiem 
„myśleć Szekspirem” i wręcz odruchowo stosować szekspirowskie z ducha rozwią-
zania poszczególnych wątków. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od zasa-
dy konstrukcyjnej dramatów. Są one jednocześnie dramatami władzy i dramatami 
rodzinnymi, tak samo jak najsłynniejsze sztuki Szekspira – Hamlet, Makbet, Król 
Lir. Gombrowicz, podobnie jak Szekspir, dostrzega, że to mechanizm uzależnień 
w rodzinie jest wzorcem dla konfliktów powstających w świecie władzy. Nic dziw-
nego zresztą: dawne systemy dynastyczne były przecież przeniesieniem w sferę 
polityki zasad rządzących dziedziczeniem w ówczesnych rodzinach. 

Dlatego jeden z najważniejszych konfliktów u Gombrowicza to konflikt między 
starym a młodym pokoleniem. Filip z Iwony, księżniczki Burgunda chce udowodnić 
rodzicom i dworowi, że jest prawdziwym, tzn. suwerennym w swoich decyzjach 
władcą – i dlatego postanawia ożenić się z niepociągającą Iwoną, czyli sprzeniewie-
rzyć się dworskim nakazom, wedle których powinien poślubić najładniejszą pannę. 
Dodajmy, że Filip jest księciem po trosze operetkowym (operetka przedstawiała dwór 
na miarę mieszczańskiego widza, dla którego była przeznaczona), dlatego właściwo-
ścią jego wybranki musi być uroda i uznana powszechnie atrakcyjność – walory 
łatwe do potwierdzenia przez widownię uwielbiającą brylujące na scenie gwiazdy – 
a nie np. przynależność do wielkiego rodu, istotna z uwagi na jakieś układy dyna-
styczne. Henryk ze Ślubu najpierw wynosi swego ojca, karczmarza, do królewskich 
godności, a potem ulega podszeptom Pijaka i obala go, poddając następnie oboje 
rodziców rozmaitym upokorzeniom. Z kolei jego celem najważniejszym jest poślu-
bienie Mańki, służącej w karczmie rodziców, dawnej swej narzeczonej, i podniesie-
nie jej tym samym do najwyższych godności. Ten tytułowy ślub dopiero pozwoliłby 
mu założyć rodzinę, czyli spełnić warunki, które polityka stawia władcy – zobowią-
zanemu do przedłużania swego rodu i prowadzenia jakiejś polityki dynastycznej. 

W Operetce natomiast księstwo Himalaj rządzą operetkowym niby to państew-

Najbliższa mu jest chyba wypowiedź Żołnierza: „Kiedy odbywałem wartę / Owdzie na wzgórzu, 
spojrzałem ku Birnam: / Wtem las, zdawało mi się najwyraźniej, / Zaczął się ruszać z miejsca” 
(W. S z e k s p i r, Makbet. W: Dzieła dramatyczne, t. 5 á1963ñ, akt V, sc. 5, s. 915 áprzeł. 
J. P a s z k o w s k iñ); „Nie urodzone jeszcze pokolenia / Przeklinać będą ten żarcik Delfina!” (Dzien-
nik 1961–1969, s. 40) – niemal dokładny cytat z Życia Henryka V W. S z e k s p i r a  (w: Dzieła 
dramatyczne, t. 3 á1963ñ, akt I, sc. 2, s. 498 áprzeł. L. U l r i c hñ).
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kiem nie tyle jako bytem politycznym, ile jako obszarem, w którym narzucają 
wszystkim zasady smaku i mody. Tam wprawdzie kwestia dziedziczenia władzy nie 
odgrywa większej roli, ale znów kandydatka na kochankę syna Himalajów, Szarma, 
która nie chce podporządkować się regułom dyktowanym przez dwór, sprawia ro-
dzicom poważne kłopoty. Niedokończona Historia zaczyna się wprawdzie w miesz-
czańskim domu, w którym syn – a jakże! – buntuje się przeciw rodzicom, ale 
wkrótce ten sam schemat buntu zostanie przeniesiony na rosyjski, potem na 
niemiecki dwór cesarski. 

Zauważmy, iż we wszystkich utworach akcja rozgrywająca się zrazu w miesz-
czańskim domu przenosi się na dwór królewski – albo odwrotnie: dwór, na którym 
toczą się wypadki, coraz dobitniej i wyraźniej okazuje się mieszczańskim salonikiem. 
To pomieszanie stylów, zestawienie dostojeństwa panujących bądź z prymitywnym, 
chłopskim językiem (Ślub), bądź ze stylem farsowym lub operetkowym, wyklucza-
jącym powagę tragedii (Iwona, Operetka), staje się specjalnością Gombrowicza. 
Podobieństwo do Szekspirowskich dramatów okazuje się czymś względnym, bo tam 
światy bohaterów wysokich i niskich współistniały wprawdzie, ale pozostawały 
wyraźnie rozdzielone, Gombrowicz natomiast je łączy w tych samych osobach. 
Autor Ślubu zdaje się czerpać z dwóch naraz szekspirowskich źródeł: z jednej stro-
ny rozwija w swoich dramatach wątek rodzinnych konfliktów nałożonych na kon-
flikty polityczne i walkę o władzę, z drugiej – łączy poetykę wysoką i niską, jak to 
się często przydarzało w Szekspirowskich tragediach. Ale u niego tożsamość spo-
łeczna scenicznych postaci jest zachwiana (dlatego mogą być na zmianę feudalny-
mi władcami – i chłopami czy mieszczańskimi arywistami), stała się bowiem już 
nie istotą osobowości, lecz odgrywaną okazjonalnie rolą, zresztą najczęściej narzu-
caną z zewnątrz przez otoczenie albo przez sytuację.

Najważniejszym szekspirowskim motywem u Gombrowicza wydaje się sukcesja 
pokoleń związana z walką o władzę. Bohaterowie sztuk tego autora zwykle są mło-
dymi dziedzicami rodzicielskich tytułów monarszych (Iwona, Ślub), rodzicielskiego 
autorytetu i arystokratycznej schedy (Operetka, Historia). Zresztą ich role przeni-
kają się i zmieniają. Wszystko to przypomina nieco konstrukcję kronik historycznych 
Szekspira. Ale młodzi adepci mają kłopoty ze sobą i chcieliby zaistnieć na innych 
zasadach niż ich rodzice. Filip z Iwony jest księciem – sukcesorem tronu, lecz 
chciałby, jak zaznaczyłem wcześniej, decydować o sobie i uwolnić się od kurateli 
dworu, który narzuca mu wzorce postępowania. Wspominałem już, że w jednej 
z pierwszych swoich inscenizacji wystawiający Iwonę w krakowskim Starym Teatrze 
reżyser Krystian Lupa ucharakteryzował Filipa na Hamleta: ubrał go na czarno 
i jego atrybutem uczynił trzymaną w ręku książkę. Na pozór sytuacja księcia 
u Gombrowicza niezbyt przypomina sytuację w Hamlecie: król nie uzyskał tronu 
wskutek dokonanej zbrodni, królowa nie poślubiła zabójcy męża, Iwona niewiele 
ma wspólnego z Ofelią, itd. Wszelako liczą się inne czynniki: król wraz z szambe-
lanem przyznają się do uwiedzenia w młodości prostej dziewczyny z ludu, która 
potem zabiła się, królowa pisze grafomańskie wiersze, które ukrywa przed najbliż-
szymi z wyjątkiem dwórki-powiernicy, a zatem świetność dworu podszyta jest 
grzechem – i to, co gorsza, grzechem popełnianym przez „Najwyższych” w porozu-
mieniu z poddanymi, więc tym bardziej degradującym. Inni dworacy także mają na 
sumieniu różne grzeszki, zatem w końcu sprzysięgają się przeciw Iwonie, chcąc ją 
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usunąć. I kiedy motyw zabójstwa staje się na dobre farsowy, wkracza znów Szekspir: 
królowa, by móc zabić Iwonę, stylizuje się na lady Makbet, zresztą w równie farso-
wy co uprzednio sposób.

Książę Filip wraca na koniec w objęcia dworskich rytuałów – ginie tylko nisko 
urodzona Iwona, zabita przez dwór „z wysoka”, ale zadana jej śmierć jest śmiercią, 
odpowiednio do charakteru postaci, „niską”: sterroryzowana przez dwór Iwona ze 
strachu dławi się ością ryby. Nie ma więc u Gombrowicza mowy o zachowaniu 
reguł klasycznej tragedii, nawet w jej niezbyt ortodoksyjnej, szekspirowskiej wersji. 
Ale przecież bunt Filipa przeciw dworowi i królewskim obyczajom mieści się dobrze 
w konwencjach klasycznego teatru uwieczniającego dramaty władzy i pokoleniowe 
konflikty. Tyle że antyczne bądź szekspirowskie wzorce Gombrowicz odczytuje za 
pośrednictwem albo XIX-wiecznego polskiego dramatu romantycznego, albo miesz-
czańskiego teatru końca XIX stulecia: operetki, farsy. W ten sposób wątki Szekspi-
rowskie zanurzone zostają w innej stylistyce, odbierającej im powagę i pierwotnie 
istniejący w nich monumentalizm. Osobny, bardzo ważny problem, który u Gom-
browicza zyskuje nową, odmienną od Szekspirowskiej wykładnię, to problem Boga 
i jego ingerencji w dramatyczne zdarzenia. Hamlet z początku nie ma stuprocen-
towej pewności, czy przemawiający do niego duch Ojca jest rzeczywiście postacią 
zmarłego króla, czy też podszywającego się pod niego diabła. Dlatego musi spraw-
dzić zasadność oskarżenia, inscenizując odpowiednio występ aktorów. W każdym 
razie pytanie o naturę inspiracji płynącej z zaświatów stanowi bardzo ważną w dra-
macie Szekspirowskim kwestię.

W Ślubie wygląda to inaczej, bo punktem wyjścia jest tam świat, w którym 
kościół – już na samym wstępie dramatu – został zrujnowany, a wraz z nim auto-
rytet (ojcowski, królewski) pochodzący „z Bożego nadania”. Cała akcja utworu 
obraca się wokół problemu, skąd w świecie bez Boga bierze się hierarchia osób 
i w ogóle jakakolwiek władza. I ten problem ma charakter stricte historyczny. Nie 
można więc chyba przyznać racji Michałowi Głowińskiemu, który twierdzi, że akcja 
Ślubu rozgrywa się w świecie ahistorycznym10. Nie darmo w zapiskach autora na 
marginesach ocalonego egzemplarza argentyńskiego wydania dramatu Pijak na-
zwany zostaje „ambasadorem Hitlera”. Kilka lat temu Stefan Chwin, na jubileuszo-
wej sesji gombrowiczowskiej w Krakowie, poświęcił bardzo ciekawy referat proble-
mowi Hitlera i „niewinności” inspirowanych przezeń do zbrodni tłumów jako jednej 
z najważniejszych kwestii pojawiających się u Gombrowicza11. Ta zdecydowanie 
XX-wieczna problematyka wykracza wyraźnie poza zespół szekspirowskich motywów 
w dramacie. Natomiast Głowiński ma niewątpliwą rację, gdy pisze o szekspirowskiej 
naturze protagonisty Ślubu:

Główny bohater jest także bohaterem szekspirowskim, jest Hamletem, rzuconym w świat nieszeks- 
pirowski, ale przecież jakoś do szekspirowskiego podobny. Henryk nie tylko uczestniczy w pewnej serii 
wydarzeń, nie tylko jest ich – w takiej czy w innej formie – sprawcą, przede wszystkim problematyzuje 

10 M. G ł o w i ń s k i, Komentarze do „Ślubu”. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. ł a p i ń-
s k i. Kraków–Wrocław 1984, s. 641.

11 S. C h w i n, Gombrowicz i Niemcy. W zb.: Witold Gombrowicz nasz współczesny. Materiały między-
narodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 
22–27 marca 2004. Red. J. Jarzębski. Kraków 2010.
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swoją sytuację, jest ona przedmiotem nieustannych jego pytań (bardzo zasadniczych). I czyni to nieza-
leżnie, na jakim etapie swej metamorfozy się znajduje; zarówno jako żołnierz we Francji, jak i następca 
tronu, aż wreszcie – jako tyrański król. Mamy tu do czynienia ze swoistym rozdwojeniem osobowości: 
problematyzacja swej sytuacji i działanie na scenie wypadków przestało być u Gombrowicza jednością 
(u Szekspira była to jedność niewątpliwa), refleksyjny komentarz może nie przylegać do czynu. Pod 
grozą pewnej schematyzacji powiedzieć możemy, że owo rozdwojenie ma ścisły odpowiednik formalny: 
w podziale na monologi i dialogi. Dialogi to sfera czynów, monologi są dziedziną refleksji i pytań, właśnie 
problematyzujących wyjaśnień. Pierwsze tworzą domenę zewnętrzności, drugie – wewnętrzności. To 
wszakże jest pewne: problematyzując, monologi Henryka należą do ogólnej dramatycznej gry, choć – 
o czym za chwilę – mogą być interpretowane jako załamanie iluzji scenicznej12.

To bardzo celna uwaga: bohaterowie Gombrowicza zastanawiają się wciąż nad 
sobą, są autorefleksyjni do szpiku kości, bo nie wiedzą dokładnie, kim są ani jaką 
rolę społeczną mają do odegrania. W ten sposób analizują siebie zarówno Filip 
z Iwony, jak Henryk ze Ślubu czy nawet Witold-Bosonóg z Historii. Na pozór najmniej 
dotyczy to bohaterów Operetki – bo oni przyszli do sztuki Gombrowicza z gatunku 
skrajnie skonwencjonalizowanego. Ale ich właśnie kryzys tożsamości dotyczy w try-
bie niejako zbiorowym i jest znacznie cięższy: wykorzenieni ze swego świata, który 
uległ ostatecznej destrukcji, starają się wszyscy ukryć pod absurdalnymi maskami 
(Książę-lampa, Księżna-stolik, Proboszcz-kobieta); jedynie mistrza Fiora stać na 
autorefleksję i próbę zrozumienia nowej sytuacji, w jakiej znalazł się świat. 

Rzecz jasna, najbardziej szekspirowski z bohaterów Gombrowicza okazuje się 
Henryk – już począwszy od jego kondycji podstawowej: że jest człowiekiem śniącym, 
a świat, w którym się znajduje, to świat jego snu. Wiadomo doskonale i z pierwszej 
ręki, że motyw snu wziął Gombrowicz ze sztuki Calderona de la Barca Życie snem, 
którą się zachwycał w rozmowach prowadzonych ze swym przyjacielem i zarazem 
tłumaczem Ślubu na język hiszpański, Alejandrem Rússovichem, w latach czter-
dziestych XX wieku w Buenos Aires. Ale czy wątków szekspirowskich w tym nie 
ma? Sen i motywy nadnaturalne, z piekła lub z niebios rodem, odgrywają równie 
ważną rolę u autora Hamleta: warto przypomnieć Burzę, w której Ariel na polecenie 
Prospera usypia grupkę rozbitków z okrętu króla Neapolu. Jeszcze ważniejszy jest 
ten motyw w Śnie nocy letniej. Z kolei bohaterowie Gombrowicza, podobnie jak ich 
starsi bracia z Szekspira, choć we snach grzęzną, wcale o swym stanie zdają się 
nie wiedzieć – z wyjątkiem samego Henryka, który grozi im w jednej ze scen, że ich 
unicestwi, budząc się. Do tego dochodzi u Szekspira dwuznaczna, ale wielce istot-
na rola zaświatów i magii: wiedźmy z Makbeta, które swymi przepowiedniami roz-
palają w tytułowym bohaterze nieokiełznane ambicje i uwalniają ukryte w ludzkiej 
naturze zło, pojawienie się widm – Banka w Makbecie czy Ojca w Hamlecie – wszyst-
ko to sprawia, że świat Szekspirowskich dramatów bliski jest onirycznemu światu 
sztuki Gombrowicza, że, jak to bywa ze snami, rodzą nieustannie pytania i wątpli-
wości jako tajemniczy przekaz symboliczny, poddający się wciąż nowym interpre-
tacjom. Harold Bloom pisze: 

August Wilhelm von Schlegel zauważył słusznie w r. 1809, że „Hamlet nie znajduje wyraźnej ulgi 
ani w sobie, ani w czymkolwiek pochodzącym z zewnątrz” – włączając w to, dodałbym, Boga i język. Ma 
się rozumieć, jest jeszcze Horacjo, którego Hamlet notorycznie przecenia, Horacjo jednak zdaje się 

12 G ł o w i ń s k i, Komentarze do „Ślubu”, s. 642.
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istnieć tam tylko po to, by uosabiać miłość widowni do Hamleta. Horacjo jest dla nas mostem wiodącym 
w to, co na zewnątrz, w tę dziwną, ale wyraźnie negatywną transcendencję, która wieńczy tragedię13.

Trudno nie dostrzec w opisanej przez Blooma relacji pomiędzy Hamletem, Ho-
racjem i światem zewnętrznym zapowiedzi podobnej relacji wiążącej Henryka, 
Władzia i świat spoza snu Henryka w Ślubie.

Ale wątki szekspirowskie w Ślubie – zanim znalazły się u Gombrowicza – prze-
puszczone zostały przez jeszcze jedno medium: to polski dramat romantycz- 
ny. Włodzimierz Bolecki udowodnił, jak uważam, najzupełniej przekonująco, że 
Ślub jest dramatem wyzyskującym w dużym stopniu wątki brane z Balladyny  
Słowackiego, ta z kolei pisana była pod wyraźnym wpływem Szekspira14. Polscy 
romantycy odkrywają Szekspira i wykorzystują jego inspiracje, a już szczególnie 
specyficzny status scenicznej rzeczywistości, balansującej między realizmem a fan-
tastyką, motyw teatru w teatrze, przeniknięcie się elementów wysokiej tragedii czy 
moralitetu z niskimi gatunkami krotochwili lub farsy o proweniencji ludowej. Jeśli 
z tej strony spojrzymy na dramat Gombrowicza, przestanie dziwić przerzucanie się 
akcji z wiejskiej karczmy na królewski dwór i przeistoczenia bohaterów – karczma-
rza i jego rodziny w królewską familię, Pijaka w Ambasadora, etc. Umożliwia to 
poetyka snu, ale jednocześnie stoi za tym długa tradycja dramatu europejskiego. 
Teza artykułu Boleckiego jest wszakże odmienna od takiego, dość stereotypowego, 
odczytania obecności Szekspira w polskim dramacie romantycznym. Wedle owej 
koncepcji, rozpowszechnionej w literaturoznawstwie, zwłaszcza w jego szkolnej 
wersji, inspiracją szekspirowską dla Słowackiego piszącego Balladynę był przede 
wszystkim Sen nocy letniej: z tego dramatu miał wziąć poeta cudowność, ironię 
i baśniowość, dostrzegano także próbę stworzenia – podług szekspirowskich wzor-
ców – „narodowej alegorii historiozoficznej”15. Bolecki podkreśla, że sposób, w jaki 
Gombrowicz w Ślubie posługuje się inspiracją płynącą z Balladyny, równoznaczny 
jest z próbą reinterpretacji jej szekspiryzmu – autor Ślubu wykorzystuje głównie to, 
co dramat Słowackiego wiąże raczej z Makbetem: analizę psychologiczną procesu 
narastającej bezwzględności i moralnej degradacji człowieka biorącego w swe ręce 
nieograniczoną władzę. 

Porównując Ślub z Balladyną dostrzega Bolecki, że: 

W Balladynie mamy dwie transformacje „człowieka w króla” (zgodnie ze starym motywem „z chło-
pa – król”): najpierw królem zostaje pijak, chłop Grabiec (notabene to jedna z prefiguracji Gombrowi-
czowskiego Pijaka), a następnie Balladyna (jako żona Kirkora). Podobnie w Ślubie mamy dwie transfor-
macje „człowieka w króla”: najpierw królem zostaje karczmarz (ojciec), potem żołnierz (Henryk).

Kluczowa dla każdego z dramatów jest postać głównego bohatera. Transformacja bohatera we 

13 H. B l o o m, Shakespeare and the Value of Personality. W zb.: The Tanner Lectures on Human Values. 
Princeton 1995. Na stronie: www.tannerlectures.utah.edu/lectures/documents/bloom97.pdf

14 Pisze B o l e c k i  (op. cit., s. 181–182): „Nie mam wątpliwości, że szekspiryzm dramatów Gombro-
wicza (Iwona, księżniczka Burgunda oraz Ślub) miał także niezauważone dotąd ogniwo pośrednie 
– były nimi dramaty Słowackiego. Jeden dramat Słowackiego musiał mieć dla Gombrowicza wy-
jątkowe znaczenie. Była nim, moim zdaniem, Balladyna”. I dalej: „Ślub jest świadectwem podjęcia 
przez Gombrowicza problematyki Balladyny (jako intertekstu łączącego dramat Gombrowicza 
z utworami Shakespeare’a, zwłaszcza Makbetem) [...]” (ibidem, s. 187).

15 H. M a r k i e w i c z, Metamorfozy „Balladyny”. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 52.
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władcę (Balladyny i Henryka) w obu dramatach otwiera szczelinę pomiędzy społeczną rolą człowieka 
(władca/król) a jego powinnościami moralnymi16. 

Dalej dokonuje Bolecki nader przekonującego zestawienia poszczególnych scen 
tych dramatów, ukazując w końcu, że seria zbrodni popełnianych przez bohaterów, 
zwłaszcza analogicznych u obydwojga aktów wyparcia się związków z własnymi 
rodzicami, prowadzi w finale do wymierzenia sprawiedliwości każdemu z władców, 
przy czym „Słowacki – zgodnie z romantyczną konwencją – źródło zła moralnego 
przedstawia jako działanie diabła [...]. Gombrowicz źródłem zła czyni presję mię-
dzyludzkich relacji, którym ulega pojedynczy człowiek”. W rezultacie Balladyna 
przyznaje się do winy i ginie od pioruna – Henryk nie czuje ani winy, ani odpowie-
dzialności, a kara spada nań jako „formalna konsekwencja wcześniejszej decyzji”17.

Nie lekceważyłbym aż tak jak Bolecki wątków magii czy cudowności u Słowac-
kiego. Ostatecznie u niego, jak i u Szekspira, pełnią one bardzo ważną funkcję: 
z cudowności – jako swoistej „mgły”, sfery niejasnej co do pochodzenia i nacecho-
wania moralnego, wyłaniają się wobec bohaterów mgliste obietnice i sugestie dzia-
łania, którym ci się poddają – często z fatalnym dla siebie skutkiem. Gombrowicz 
dokonuje tu manewru niejako „socjologizacji” owych obietnic i sugestii: stają się 
one u niego pokusami tworzonymi przez „kościół międzyludzki”, narzucający bo-
haterom formę, obdarzający godnością i władzą, nie zapewniający jedynie moral-
nego sensu egzystencji.

 Powróćmy raz jeszcze do artykułu Głowińskiego. Powiada on, że obficie wystę-
pujące w tekście Ślubu monologi Henryka – jako forma we współczesnym teatrze 
raczej nie używana – należą do tradycji szekspirowskiej i są przez Gombrowicza 
traktowane wręcz jako parodia monologów postaci Szekspira18. Ale funkcja paro-
dystyczna nie jest tu chyba najważniejsza. Znacznie istotniejsza wydaje się chwi-
lowa deziluzja, o której Głowiński także zresztą wspomina, pisząc o swoiście me-
tatekstowej funkcji wypowiedzi Henryka19. Deziluzja stanowi funkcję pewnej 
nadświadomości głównej postaci dramatu, która nie tylko działa na scenie, ale też 
prowadzi wątek autotematyczny, dystansując się od swej roli i analizując własne 
postępki. To, co było wielkim odkryciem Szekspira i decydowało o nowatorstwie 
jego dramatów, Gombrowicz powtarza, przydając autoanalizie bohaterów nieco 
innego, współczesnego tła antropologicznego. To Zdzisław łapiński w jednym 
z pierwszych opatrzonych aparaturą naukową tekstów poświęconych Gombrowi-
czowi zauważył, do jakiego stopnia pisarz jest w swych pomysłach zgodny ze współ-
czesną mikrosocjologią20. 

Na frontonie szekspirowskiego teatru The Globe miał widnieć napis: TMAH, co było 
skrótem od „Totus mundus agit histrionem”, czyli „Cały świat gra komedię” albo – po 

16 B o l e c k i, op. cit., s. 183.
17 Ibidem, s. 187.
18 G ł o w i ń s k i, Komentarze do „Ślubu”, s. 645.
19 Ibidem, s. 646.
20 Z. ł a p i ń s k i, „Ślub w kościele ludzkim”. (O kategoriach interakcyjnych u Gombrowicza). „Twórczość” 

1966, nr 9.
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angielsku – „All the world’s a stage”, które to sformułowanie jest fragmentem mo-
nologu z Jak się wam podoba:

All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players.
They have their exits and their entrances21.

Bez wątpienia, trudno byłoby znaleźć zdanie lepiej odzwierciedlające poglądy 
Gombrowicza na ludzką naturę. Już w jednym ze swoich wczesnych opowiadań 
zauważa on:

A dlaczegoż to, pytam, w ogóle w życiu publicznym wypada się zgoła inaczej niż w życiu prywatnym? 
Jedna i ta sama osoba zmienia się do niepoznaki w przejściu z sypialnego do salonu, z salonu zaś do 
gabinetu pracy. Inna jest, gdy drapie się za uchem, inna, kiedy pisze wiersz; inna, gdy wygłasza sąd 
swój o upadku moralności, inna zaś, gdy je sznycel z buraczkami. Przeklęta zręczność!22 

„Przeklęta” – wyjaśni zaraz Gombrowicz – bo sprawia, że choć w życiu pry- 
watnym jesteśmy „bogaci i wszechstronni”, w tym, co piszemy i publikujemy, wy-
padamy nudno i monotonnie. To oczywiście skutek działania unifikującej formy, 
pierwszej i zasadniczej zmory ciążącej na życiu ludzkim od jego zarania, formy 
przybierającej różne postacie: panującego w danym społeczeństwie obyczaju i kon- 
wenansu, języka opisującego rzeczywistość i obowiązującego stylu literackiego, 
powszechnie przyjętych systemów wartości, wreszcie zespołu kategorii, za których 
pomocą postrzegamy świat i uczymy się go rozumieć. Człowiek zatem, aby zapa-
nować nad pętającymi go formami, musi nieustannie pamiętać, że nie jest po 
prostu „sobą”, ale że odgrywa wciąż jakieś społeczne role. W Dzienniku znajdziemy 
na ten temat rozważania całkiem już jednoznaczne:

Przecież mój człowiek jest stwarzany od zewnątrz, czyli z istoty swojej nieautentyczny – będący 
zawsze nie sobą, gdyż określa go forma, która rodzi się między ludźmi. Jego „ja” jest mu zatem wyzna-
czone w owej „międzyludzkości”. Wieczysty aktor, ale aktor naturalny, ponieważ sztuczność jest mu 
wrodzona, ona stanowi cechę jego człowieczeństwa – być człowiekiem to znaczy być aktorem – być 
człowiekiem to znaczy udawać człowieka – być człowiekiem to „zachowywać się” jak człowiek, nie będąc 
nim w samej głębi – być człowiekiem to recytować człowieczeństwo23. 

Sądy te, zdaniem Gombrowicza, powinny wpływać bezpośrednio na krytykę, 
bo wynika z nich niezbicie, że autor dzieła nie jest jedynie wytwórcą obiektywnie 
istniejących literackich wartości, ale – że najzupełniej osobiście angażuje się w pro-
ces interakcji z odbiorcami, a za pomocą dzieła realizuje jakieś swoje sprawy, 
wplątuje się też w rozgrywki i działa interesownie, co zresztą żadnym grzechem nie 
jest. Powiada Gombrowicz w liście do członków Klubu Dyskusyjnego w Los Angeles:

Gdy gracie w tennis, nie usiłujecie wmówić w nikogo, że idzie wam o coś innego poza grą – ale gdy 
przerzucacie się argumentami, nie chcecie przyznać, że prawda, wiara, światopogląd, ideał, ludzkość 
albo sztuka stały się piłką, i w gruncie rzeczy ważne jest, kto kogo pokona, kto zabłyśnie, kto się wy-
każe w owym starciu, tak mile zapełniającym południe.

21 W. S h a k e s p e a r e, As You Like It, akt II, sc. 7.
22 W. G o m b r o w i c z, Z diariusza prywatnego Hieronima Poniżalskiego, s. 19.
23 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1957–1961. Posł. W. K a r p i ń s k i. [Oprac. Z. G ó r z y n a]. Kraków 

1997, s. 9.
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[...] 
[...] I jeśli literatura w ogóle ośmiela się mówić, to wcale nie dlatego, że jest pewna swojej prawdy, 

a tylko dlatego, że jest pewna swojej rozkoszy. [...] Zapominamy, że człowiek nie jest po to tylko, aby 
drugiego człowieka przekonać – że jest po to, aby go pozyskać, zjednać, uwieść, oczarować, posiąść. 
Prawda nie jest sprawą argumentów tylko – jest sprawą atrakcji, czyli przyciągania. Prawda nie urze-
czywistnia się w abstrakcyjnym turnieju idej, ale w starciu osób24. 

Ciekawy to fragment, bo wydaje się połączeniem Szekspirowskiej idei człowie-
ka-gracza z Barthes’owskim podejściem do literatury jako źródła rozkoszy – tyle że 
sformułowanym, zanim zrobił to Barthes25. Idea człowieka-gracza jest jednym 
z najbardziej podstawowych konceptów antropologicznych Gombrowicza26, przy 
czym ludzkie aktorstwo pisarz rozumie bardzo poważnie, a zatem nie jako beztro-
ską zabawę formami i rolami, ale jako swoisty test: próbę osobowości, którą człowiek 
podejmuje po to, by – „czytając” aktorską formułę własnego wystąpienia – dowiedzieć 
się, kim aktualnie jest, i ewentualnie starać się odrzucić własną rolę i wybrać inną 
(„nie grać”, „być po prostu sobą” u Gombrowicza się nie da). 

Tę ostatnią koncepcję – człowieka jako wieczystego gracza – wolno uznać za 
najważniejszą z szekspirowskich idei, jakie odnaleźć można u Gombrowicza, wpły-
wa ona bowiem decydująco na rysunek jego postaci, zawsze mających kłopot 
z określeniem własnej tożsamości, zawsze ją wypróbowujących – trochę na podo-
bieństwo Hamleta, który wydaje się najbliższym Gombrowiczowi wzorcem szekspi-
rowskiego bohatera. Co ciekawe, najistotniejsze bodaj konsekwencje koncepcji 
człowieka-gracza widać u Gombrowicza nawet nie w dramatach, ale w utworach 
prozą. Bohaterami tej prozy są zwykle albo postacie noszące imię i nazwisko auto-
ra, albo znajdujące się w bliskiej mu sytuacji egzystencjalnej lub psychologicznej. 
Zarazem bohaterowie ci występują w roli narratorów opowiadanych historii. Mamy 
więc w prozie sytuację, w której bohaterem utworu jest Gombrowicz, narratorem 
– Gombrowicz, podmiotem czynności twórczych (implied author) – Gombrowicz 
i w końcu rzeczywistym, bytującym w pozaliterackim świecie autorem – także 
Gombrowicz. Każda z ról odgrywanych w tej piramidzie jest rolą przyjętą w danym 
momencie przez autora, ale jednocześnie każda z nich ma pewną autonomię, nie-
przejrzystość, zmusza do interpretacji z zewnątrz. I tak zatem narrator tłumaczy 
w swej opowieści zachowania bohatera, z kolei opowieść ta jest swoiście interpre-
towana z pozycji konstruktora tekstu literackiego, w końcu ową konstrukcję objaś- 
nia autor książki w ulubionych przez Gombrowicza autointerpretacjach czynionych 
spoza tekstu: w artykułach lub przedmowach towarzyszących utworom literackim 
bądź np. w Dzienniku albo w Testamencie, czyli rozmowach z francuskim krytykiem, 
Dominikiem de Roux. Tej piramidzie gier i interpretacji poświęciłem przed laty 
obszerną analizę we wspomnianej tu już książce Gra w Gombrowicza. 

W ten sposób każda z Gombrowiczowskich postaci jest niezliczonymi więzami 
połączona z innymi postaciami, wobec których odgrywa role, każda też ma skłon-
ność do wysnuwania z siebie sobowtórów i tworzenia pomiędzy nimi sieci zależno-

24 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1956, s. 115–116.
25 R. B a r t h e s, Przyjemność tekstu. Przeł. A. L e w a ń s k a. Warszawa 1997.
26 Przed przeszło 30 laty poświęciłem tej sprawie obszerną książkę pt. Gra w Gombrowicza (Warsza-

wa 1983).
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ści. Te cechy konstrukcyjne swych bohaterów wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
Gombrowicz zawdzięcza Szekspirowi. Nie darmo Joel Fineman pisał w studium 
o motywie sobowtórów u Szekspira:

W przeciągu całej swej pisarskiej kariery Szekspir posługiwał się schematami symetrycznymi, 
parami sobowtórów, relacjami w ostro zarysowanej, naznaczonej ironią wzajemnej równowadze. Te 
struktury opozycyjne są często umieszczone w ramach rodziny – na przykład Komedia omyłek, w której 
Szekspir zaczął eksperymentować z formą komediową, jest po prostu farsą o bliźniętach, a przy tym 
farsą mechaniczną – ale równie często kontekst rodzinny jest zaledwie sugerowany, nie ujęty w słowa, 
lecz z góry założony27.

Relacja pomiędzy sobowtórami jest bez wątpienia jedną z najważniejszych re-
lacji tworzących dramatyzm utworów Gombrowicza, szczególnie w jego prozie, co 
wielokrotnie interpretatorzy opisywali28. Jeśli nawet układy sobowtórowe postaci 
były u tego autora wyraźnie odmienne niż, powiedzmy, w Komedii omyłek, gdzie po 
prostu występują dwie pary bliźniaków, z czego wynikają liczne nieporozumienia, 
to sam mechanizm podwojenia stanowi wciąż powtarzany przez Gombrowicza chwyt. 
Tak jest w Ferdydurke z Józiem i Miętusem, tak w Ślubie z Henrykiem i Władziem, 
w Trans-Atlantyku z Witoldem i Gonzalem, w Pornografii z Witoldem i Fryderykiem 
czy w Kosmosie z Witoldem i Fuksem. Sandauer uważał, że postacie sobowtórów 
głównego bohatera (zawsze mniej lub bardziej utożsamianego z autorem) służyły 
Gombrowiczowi do maskowania, homoseksualnej najczęściej, perwersji. Bohater 
jest bowiem „normalny” – odium za perwersję spada na sobowtóra. Takie ujęcie 
wydaje się grubym uproszczeniem. Układy sobowtórowe są u Gombrowicza za 
każdym razem inne, a ukrywanie homoseksualnych skłonności głównego bohate-
ra stanowi tylko jedną z wielu funkcji, jakie pełni sobowtór. Jest on bowiem lustrem, 
w którym przeglądają się rozmaite cechy Witolda, zyskując wyrazistość i definicję. 
Poza tym gra prowadzona przez pary bohaterów wiedzie do rozpoznania przez nich 
nie tylko charakteryzującej obydwu fascynacji, ale też struktury i właściwości 
świata, który inaczej pozostałby niejasny, pozbawiony określonego sensu. Dopiero 
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami sobowtórowi bohaterowie nadają mu znaczenia 
i uzgadniają strategie działania. Najlepiej to widać w Pornografii, gdzie Witold i Fry-
deryk prowadzą ze sobą dość skomplikowaną grę, wymieniają listy i czynią sobie 
(pół)zwierzenia.

Wydaje się to nadzwyczaj „szekspirowskie”. Wielcy bohaterowie dramatów 
Szekspira: Hamlet, Makbet, Otello, cierpią zrazu na pewnego rodzaju nieokreślo-
ność, podobnie nieokreślony, nie do końca zrozumiały i wyrazisty jest dla nich 
świat, w którym żyją. Aby dojść do autodefinicji i wyostrzonej (nawet jeśli fałszywej) 
wizji rzeczywistości, muszą siebie samych „zagrać” wobec innych, przeglądając się 
w nich zarazem. Na tej drodze Hamlet utwierdza się w chęci zemsty na matce 
i stryju, Makbet – w żądzy nieograniczonej władzy i godności, Otello – w zazdrości 

27 J. F i n e m a n, Fratricide and Cuckoldry: Shakespeare’s Doubles. „The Psychoanalytic Review” 
1977, nr 3. O sobowtórach u Szekspira zob. też T. H o o p e r, Dangerous Doubles: Puns and Lan-
guage in Shakespeare’s „Hamlet”. „Chrestomathy” t. 2 (2003). Autorka dostrzegła rozpowszech-
nione u Szekspira zjawisko gier słownych i kalamburów. Korzystał z nich również Gombrowicz.

28 Zob. np. A. S a n d a u e r, Witold Gombrowicz – człowiek i pisarz. W: Dla każdego coś przykrego. 
Kraków 1966. – M. J a n i o n, Sobowtóry i dwoistości Gombrowicza. „Dialog” 1975, nr 2.
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o Desdemonę. Cały ten proces kreacji własnego „ja”, określania natury własnego 
uwikłania w świat i innych ludzi, naczelnej obsesji rządzącej postępowaniem wy-
gląda u Gombrowicza, zwłaszcza w Ślubie, podobnie jak u Szekspira. Także inne 
charakterystyczne dla Szekspirowskich dramatów motywy, o których pisze Fineman: 
bratobójstwo i „przyprawianie rogów”, znajdują się w centrum utworów Gombro-
wicza (szczególnie dobrze widać ich rolę w Ślubie29), z czego wnioskować wolno, że 
psychoanaliza obydwu autorów dałaby może zbliżone rezultaty.

Jacek Zembrzuski, reżyser, który wystawiał Ślub w rosyjskim teatrze drama-
tycznym w Wilnie w roku 1994, powiedział, omawiając koncepcję swego przedsta-
wienia, że Ślub zaczyna się tam, gdzie kończy się polski teatr romantyczny, czego 
symbolem jest pierwsza scena dramatu – z jej wzniosłym bełkotem i ruinami w tle. 
Można się z tym zgodzić, zważywszy wspomniane już występowanie w Ślubie na-
wiązań do Balladyny czy Nie-Boskiej komedii, a zarazem destrukcję romantycznych 
motywów i języka. Ślub jest więc już wolny od stylistyki Słowackiego i Krasińskie-
go, co nie znaczy, że ponad ich głowami nie sięga dalej jeszcze w przeszłość. Cha-
raktery osób, relacje między bohaterami, formowanie się tożsamości, refleksja „ja” 
nad sobą samym – to wszystko u Gombrowicza wydaje się ukształtowane pod 
wielkim wpływem Szekspira. I jeśli nawet Gombrowicz wymienia znacznie więcej 
ważnych dla siebie pisarzy (warto tu pamiętać zwłaszcza o Calderonie i o Dosto-
jewskim), to Szekspir jest chyba najważniejszy, jako ten, kto autorowi Ferdydurke 
„ustawił głos” i od wczesnej młodości nauczył zaglądania w siebie, świadomej au-
tokreacji, zapisanej i poświadczonej przez twórczość. Czy sprawił, że polski pisarz 
stał się „geniuszem Gombrowiczem”? To rzecz literackiego gustu. Ale przynajmniej 
zaszczepił mu pewien „zmysł genialności”, poczucie, że literatura – niezależnie, jak 
bardzo nasycona została grą, humorem, parodią – gdzieś w głębi jest sprawą śmier-
telnie poważną, w której najzupełniej serio chodzi o życie i jego sens, o dobro i zło, 
o porządek świata i zaświatów.

A b s t r a c t

JERZY JARZĘBSKI Jagiellonian University of Cracow

GOMBROWICZ AND SHAKESPEARE

As an innovative dramatist, Gombrowicz, strangely, expresses little interest in avant-garde theatre and 
drama of his epoch. More often, though, he refers to traditional form of performance and world classics, 
especially to Shakespeare’s dramas which he exploits to replicate in the theatre Shakespearian gesture 
and his brilliancy. To achieve that Gombrowicz quotes or cryptoquotes Shakespeare, imitates the form 
and construction of his works, taking advantage of the overlap of home drama structures and the 
drama of power, generation gap, the technique of “theatre in theatre,” and ultimately the fundamental 
moral and metaphysical questions. Gombrowicz’s concept of man as an eternal player is also adopted 
from Shakespeare. What mediates between Gombrowicz and Shakespeare’s plays is Polish romantic 
drama, especially Balladyna, seen as Macbeth motifs replica, and 19th c. middle-class drama. In this 
way Gombrowicz brings Shakespearian issues closer to our times and to modern concept of man in 
order to once again pose the same great philosophical questions. 

29 Na pozór motywem naczelnym jest w Ślubie ojcobójstwo, ale sprężynę dramatyczną uruchamia 
w sztuce sprowokowane przez Henryka samobójstwo Władzia, który pełni najwyraźniej funkcję 
„brata” głównego bohatera.
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ŚREDNIOWIECZNE „ARCHIWUM” HANNY MALEWSKIEJ

Przeszłość nie jest statycznym obiektem badań, lecz stanowi w dyskursie histo-
rycznym wynik ścierania się wielu sposobów jej rozumienia i opisu. Przyjęcie do 
wiadomości tego, że historyk nie odzyskuje przeszłości jako obiektu wciąż istnie-
jącego, przysłoniętego jedynie kolejnymi warstwami wydarzeń, tylko rekonstruuje 
ją z takich materiałów, jakie ma do dyspozycji w danym „tu i teraz”, pozwala dostrzec 
w owych materiałach elementy tyleż użyteczne, co niejednoznaczne, bo dające się 
wykorzystywać w kolejnych opowieściach. Również niewątpliwa współodpowiedzial-
ność pisarzy – interpretujących przeszłość na potrzeby zbiorowości – za kształt tych 
opowieści winna być postrzegana w kategoriach ambiwalencji: między legitymizacją 
stanu dotychczasowego a podawaniem go w wątpliwość, między oczywistością 
źródłowych przekazów a tajemnicą świata, którego już nie ma, wreszcie między 
historią nauczycielką życia a życiem jako nauczycielem historii.

Każda ta sprzeczność – rozbijająca przeświadczenie o oczywistości obrazu mi-
nionych czasów uzyskiwane na podstawie tzw. źródeł – znalazła wyraz w dziele 
Hanny Malewskiej, pisarki wybitnej, choć ostatnio, niestety, zapomnianej. Upły-
wająca w roku 2013 trzydziesta rocznica śmierci autorki Apokryfu rodzinnego 
stała się więc dobrym pretekstem do odsłaniania tych aspektów jej twórczości, 
które można powiązać z XX-wiecznymi poszukiwaniami „formy bardziej pojemnej”, 
pozwalającej nadać zasygnalizowanym tu problemom z historią nowy kształt arty-
styczny.

Dwie antologie historyczne

W zbiorach bibliotecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajduje się 
sygnowany przez Malewską, liczący 161 stronic maszynopis pt. Kultura średnio-
wieczna w tekstach1. Ta antologia źródeł, które jedynie w niewielkiej części zosta-

1 Maszynopis Kultury średniowiecznej w tekstach – z odręcznymi poprawkami H. M a l e w s k i e j 
– przechowywany jest w Bibliotece Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II. Dalej do wymienionej pozycji odsyłam skrótem K. Ponadto stosuję jeszcze 
jeden skrót do książki tej autorki: L = Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1959. Liczby 
po skrótach oznaczają stronice. Informacje na temat maszynopisu można znaleźć także w książce  
A. S u l i k o w s k i e g o  „Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej (Lublin 1993, 
s. 15, 269–270).
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ły wykorzystane w późniejszych przedsięwzięciach edytorskich2, powstawała, jak 
czytamy w wypowiedzi autorki dla czasopisma „Meander”3, „na marginesie” przed-
wojennej powieści o katedrach, stanowiąc – można by rzec – jej intelektualne 
i ideowe zaplecze. Sytuacja wydaje się tu więc podobna do tej z późniejszym o kil-
kanaście lat, opublikowanym jako Listy staropolskie z epoki Wazów, wyborem 
XVI- i XVII-wiecznej korespondencji będącym punktem odniesienia dla innej po-
wieści Malewskiej, Panów Leszczyńskich. W jednym i w drugim przypadku zebrane 
materiały robocze i kontekstowe zyskują status odrębnych prac źródłowych, z tą 
tylko różnicą, że pierwsza z nich nie została utrwalona w formie drukowanej. Owe 
antologie tworzą szerszą historyczno-kulturową panoramę epok, do których się 
odwołują.

Podobnie więc jak Listy staropolskie z epoki Wazów – Kultura średniowieczna 
w tekstach to alternatywny wobec tradycyjnych narracji sposób kreowania dyskur-
su o przeszłości. Stanowi on budowaną z gotowych wypowiedzi kolekcję dokumen-
tów4, będącą tyleż jej przedstawieniem w obrębie dyskursu historycznego, co 
specyficznym uobecnieniem. Znaczenie poszczególnych tekstów wiąże się tu prze-
cież z podwójnym gestem wyboru narratorki5, a także ze stworzeniem dla owych 
archiwaliów, dzięki słowu autorskiemu, nowej ramy ekspozycyjnej. To właśnie ta 
konstrukcja – narzucająca reguły lektury dokumentów jako nośników określonych 
sposobów rozumienia średniowiecza – przekształca ich zbiór w nową całość ideową. 

Kolekcja wypisów źródłowych pozwoliła autorce nie tylko na sygnalizowanie 
samej informacji o zakorzenieniu tekstów w przeszłości. Dominująca w tego typu 
pracach opozycja części i całości może być postrzegana w kilku porządkach: po-
znawczym, estetycznym, etycznym i ideologicznym. Po pierwsze bowiem – ułomne, 
wyrwane z szerszego kontekstu cytaty reprezentują w sposób synekdochiczny nie 
istniejące całości, stanowią „obiekty” niejako modelowe (zarówno wobec świata, jak 
i w relacji do całego niewybranego tła źródłowego), na zasadzie pars pro toto dając 
wgląd w konstrukcję zwaną kulturą średniowiecza6. Traktowane zaś jako autono-

2 Zwrócił uwagę na te przedsięwzięcia S u l i k o w s k i  (op. cit., s. 269).
3 H. M a l e w s k a, Stosunek pisarzy do antyku. „Meander” 1955, nr 5 (wypowiedź w ankiecie). Prze-

druk w: H. M a l e w s k a, O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976). 
Przygotowanie, wstęp A. S u l i k o w s k i. Wyd. 2, zmien., poszerz. Kraków 1987.

4 Kolekcja historyczna to zespół luźno powiązanych kompozycyjnie dokumentów lub pseudodoku-
mentów, podporządkowanych jednak mniej lub bardziej jawnej zasadzie ideowej, której dostrzeże-
nie stanowi rezultat interpretacji zapisków jako historycznych i egzystencjalnych doświadczeń 
ludzi uwikłanych w proces dziejowy. Najistotniejszy jest tu sam sposób zorganizowania owych 
różnorodnych gatunkowo wypowiedzi jako całości uwarunkowanych nie fabularnie, lecz poprzez 
sieć wzajemnych relacji: podobieństwa, tożsamości czy też innego typu łączliwości semantycznej 
występujących w nich elementów (postaci, zdarzeń, rekwizytów) z wyeksponowaną płaszczyzną 
metahistoryczną i metaliteracką. Rządzące tą całością zasady kompozycyjne niweczą pierwotne 
konteksty użytkowe i kulturowe autentycznych lub sfalsyfikowanych tekstów, ujawniają natomiast 
nową ich taksonomię i nowe relacje między nimi (zob. A. C h o m i u k, Między słowem a przeszło-
ścią. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza. Lublin 2009, 
s. 182–186).

5 Chodzi, po pierwsze, o wybór samych źródeł, następnie zaś ich fragmentów.
6 Na temat metaforyczności eksponatów (przenoszenia znaczeń) i ich synekdochiczności (zastępo-

wania całości przez część) zob. M. B a l, Dyskurs muzeum. Przeł. M. N i t k a. W zb.: Muzeum 
sztuki. Antologia. Wstęp, red. M. P o p c z y k. Kraków 2005, s. 353–358.
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miczny, skomponowany przez autorkę przekaz, tworzą nową perspektywę historio-
graficzną. Po drugie, ten poznawczy wybór ma podłoże estetyczne zarówno w klu-
czowym dla antologii pojęciu kultury, jak i w postawie Malewskiej wobec źródeł, 
postawie, którą można byłoby określić mianem „estetyzacji epistemologicznej”, po-
legającej na kreowaniu „siatki znaczeń i korespondencji”7 między tekstami repre-
zentującymi szczytowe dokonania artystyczne i intelektualne epoki. Po trzecie, owo 
„szukanie prawdy drogą doboru i kompozycji” (L 18), jak je ujmowała pisarka w od-
niesieniu do drugiej antologii, ma wyraźny wymiar etyczny, wynikający z łączenia 
obrazu przeszłości z jej znaczeniem we współczesności. Przy okazji dodać należy, że 
skupienie uwagi na najistotniejszych rysach epoki kosztem odniesień do chronolo-
gii i związków przyczynowych przywołuje ten aspekt modernistycznego dyskursu 
historiograficznego, w którego ramach wyjaśnianie przeszłości zostało zastąpione 
próbą jej zrozumienia. I wreszcie, po czwarte, w obu przypadkach mamy do czynie-
nia ze swego rodzaju rewizjonizmem, kładącym nacisk nie tylko na samo prostowa-
nie „pewnych błędnych pojęć” (K 1), ale i na określony sposób modelowania dziejów.

W odniesieniu do średniowiecza ów rewizjonizm łączy się z próbą odczarowania 
jego negatywnego obrazu, zafałszowanego w trakcie stuleci, kiedy dominowała 
estetyka klasycystyczna, następnie – jak w wypadku romantyków – nadmiernie 
idealizowanego w duchu operowych wyobrażeń o „zaklętej krainie trubadurów 
i czarownic, błędnych rycerzy i posępnych mnichów” (K 2); wreszcie – już na polskim 
podwórku – podporządkowywanego bieżącej polityce, w czasie kiedy Malewska 
starała się o opublikowanie swojej antologii. Dopowiedzmy tu przy okazji, że wy-
eksponowana przez pisarkę, za Auguste’em Comte’em, wizja tej epoki nie była na 
tle ujęć innych pozytywistycznych myślicieli tak oczywista, jak zdaje się Malewska 
sugerować8. 

Natomiast w wypadku wyboru zapisków z okresu polskiego „srebrnego wieku” 
istotne staje się przede wszystkim przezwyciężenie jego narzuconego przez litera-
turę XIX-wieczną heroicznego ujęcia na rzecz wymiaru cywilnego, w którego ramach 
przeszłość widziana przez pryzmat pól bitewnych ustępuje miejsca opisom dyplo-
matycznych działań „gabinetowych”. 

W obu też przypadkach owe tendencje rewizjonistyczne należy zobaczyć w szer-
szym kontekście – okoliczności dotyczących powstawania antologii. Podczas gdy 

7 M. P o p c z y k, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki. 
Kraków 2008, s. 67.

8 Pogląd A. Comte’a na średniowiecze ukształtowany, m.in. pod wpływem utopijnej myśli historiozo-
ficznej H. de Saint-Simona, a za jego pośrednictwem inspirowany tradycjonalistycznym ujęciem 
filozoficznym J. de Maistre’a, bliższy był refleksji romantycznej niż poglądom ewolucjonistów drugiej 
fazy pozytywizmu. Autor Metody pozytywnej budował opis epoki na założeniu o równowadze spo-
łecznej, która swoje doskonałe wcielenie miała zyskać w obrazie społeczeństwa średniowiecznego 
jako organicznej całości w wymiarze politycznym, moralnym i materialnym. Znamienne dla tego 
kontekstu myśli A. C o m t e ’ a  (Wykład trzynasty. Ewolucja społeczeństw ludzkich. W: Metoda 
pozytywna w szesnastu wykładach. Skrótu dokonał J. É. R i g o l a g e. Przeł. W. W o j c i e c h o w-
s k a. Warszawa 1961, s. 264–265) było też poczucie „jedności ontologicznej” w odniesieniu do 
nauki, filozofii i religii ostatniego okresu średniowiecza. Jakże odmiennie, bez choćby próby zróż-
nicowania sytuacji w poszczególnych wiekach, brzmią tu poglądy H. T a i n e ’ a  wyrażone w Filo-
zofii sztuki (Przeł. A. S y g i e t y ń s k i. Przedm. J. B o d z i ń s k a. Gdańsk 2010, s. 48–53), postrze-
gającego epokę przede wszystkim przez pryzmat barbarzyństwa i prymitywizmu form społecznych.
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Listy staropolskie z epoki Wazów, stanowiąc rezultat pracy Malewskiej w Archiwum 
Kórnickim po zamknięciu „Znaku” przez komunistów, wpisują się w nurt politycz-
no-kulturowych przemian po 1956 roku9, to związki Kultury średniowiecznej w te- 
kstach z datowaną na lata 1938–1939 powieścią o katedrze w Beauvais pozwalają 
dostrzec w tych dwu dziełach odniesienia do pozytywnych przewartościowań ob-
razu średniowiecza, które dokonywały się jeszcze w pierwszej połowie XX wieku 
i kontynuowane były w pierwszych dekadach powojennych10. Również więc opu-
blikowany w roku 1948 szkic Wiek twórczego porywu11, zamierzony jako wstęp do 
antologii średniowiecznej, wpisuje się wraz z kolejnymi artykułami Malewskiej w ten 
właśnie klimat intelektualnych i estetycznych przewartościowań epoki12. 

Wreszcie w odniesieniu do politycznych okoliczności publikacji owego szkicu, 
związanych z wyraźną już w tym czasie marksistowską reorientacją w sposobie 
postrzegania przeszłości, nasuwa się jeszcze jeden kontekst ideowy. Zawarte w ar-
tykule założenie o ciągłości procesu dziejowego i analogiach łączących przeszłość 
z dniem dzisiejszym zyskuje ewidentną wymowę polemiczną na tle ujęć marksi-
stowskich, czyniących osią historycznych przemian konflikty klasowe oraz katego-
rię postępu.

Szczególnym sposobem obrony średniowiecza przed formułowanymi w tym 
czasie przez historiografię i publicystykę marksistowską zarzutami obskurantyzmu 
stało się jednak wskazywanie podobieństw między średniowiecznym obrazem świa-
ta a tymi wartościami, które za swoje przyjął marksizm. Malewska wyeksponowa-
ła takie cechy epoki, jak stosunek do dóbr materialnych, do pracy i do pieniądza. 
Pisała o „poszanowaniu religijnym pracy fizycznej na równi z umysłową”, o „idei 
słusznej pracy i słusznej ceny”, o „śmiałych jak na owe czasy pomysłach – aż do 
powszechnego przymusu pracy włącznie” (K 5), o „zdrowych ziarnach demokracji 
i sprawiedliwości społecznej” kiełkujących „wśród pierwotnych warunków wytwór-
czości” (K 6), a więc o „ideałach, które w epoce triumfu kapitalizmu uchodziły za 
szczyt wstecznictwa” (K 5). Oczywiście, ten typ dyskursywnej racjonalizacji prze-
szłości, pozwalający widzieć ją jako bliską współczesności, ma także swój wymiar 
mniej doraźny, bardziej utopijny, łączący się z zapisem tęsknot w podzielonej Eu-
ropie – zarówno tej międzywojennej, jak i tużpowojennej – za uniwersalizmem, za 

  9 Zob. C h o m i u k, op. cit., s. 191–192.
10 Warto tu przywołać choćby kilka nazwisk najważniejszych badaczy i myślicieli, którzy odmienili 

XX-wieczne myślenie o średniowieczu: E. Lefèvre-Pontalis, J. Huizinga, É. Mâle, É. H. Gilson,  
P. Abraham, H. Focillon, H. Sedlmayr, E. R. Curtius, O. von Simson, J. Bony, E. Panofsky,  
G. Duby, P. Frankl czy J. Le Goff.

11 H. M a l e w s k a, Wiek twórczego porywu. „Znak” 1948, nr 7. Przedruk w: M a l e w s k a, O odpo-
wiedzialności i inne szkice.

12 Są to szkice: Domus Dei et Porta Coeli. „Tygodnik Powszechny” 1949, nr 50/51; Budowniczy wśród 
ruin. Jw., 1950, nry 29, 42; Święci z Zielonej Wyspy. Jw., 1951, nr 24; Alfred Wielki w historii 
i legendzie. „Znak” 1951, nr 2; Święty Marcin z Tours. Jw., 1970, nr 2/3 (najpóźniejszy tekst). 
Przedruk w: M a l e w s k a, O odpowiedzialności i inne szkice. W latach pięćdziesiątych XX wieku 
zwieńczeniem działań translatorsko-propagatorskich związanych ze średniowieczem stanie się 
przełożona z łaciny na język polski i opracowana przez H. M a l e w s k ą  (Spowiedź Archipoety. 
Warszawa 1958), opatrzona popularyzatorskim wstępem i wydana w formie książkowej, jedna 
z najciekawszych próbek XII-wiecznej poezji rybałtowskiej: Confessio Goliae. 
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utraconym poczuciem jedności, które, choć rzadko przekładało się na działania 
polityczne, to jednak było nadrzędnym ideałem średniowiecza.

Zaproponowane przez pisarkę sposoby ujęcia odległej przeszłości w obu anto-
logiach jawią się tu więc jako próby nadania jej waloru żywego i aktualnego dzie-
dzictwa, przy okazji Kultury średniowiecznej w tekstach prowadzące do zastąpienia 
starego mitu „ciemnych wieków” nową historiozoficzną utopią średniowiecznej 
epoki światła, w odniesieniu zaś do Listów staropolskich z epoki Wazów – rezygnu-
jące z tradycyjnego wizerunku Rzeczypospolitej jako „przedmurza” na rzecz ekspo-
nowania w „srebrnym wieku” polskiej normalności politycznej.

Oczywiście, oprócz odmiennych polityczno-kulturowych okoliczności genezy 
obu antologii Malewskiej nie sposób także nie dostrzec innych różnic między nimi. 
Podstawowa dotyczy ich ram chronologicznych i przestrzennych. Zestawienie kil-
kuset lat z niecałym stuleciem oraz obszaru Europy13 z terenem Rzeczypospolitej 
uświadamia czytelnikowi, jak radykalnej redukcji materiału źródłowego musiała 
dokonać pisarka w Kulturze średniowiecznej w tekstach. Należałoby tu przy okazji 
zaznaczyć, że w tym właśnie dziele o wiele wyraźniej niż w Listach staropolskich 
z epoki Wazów dochodzi do czegoś, co moglibyśmy określić za Michelem Foucaul-
tem jako kumulowanie czasu14. Skutkuje to zróżnicowanym w obu pracach sto-
sunkiem do historycznej zmienności. Antologię średniowieczną charakteryzuje 
ujęcie statyczne i właśnie kumulatywne, w którego ramach idee z różnych czasów 
i miejsc zostają poddane ujednolicającemu oglądowi przez pryzmat gotyku i scho-
lastyki, uznanych za figurę pars pro toto epoki. Natomiast Listy staropolskie z epo-
ki Wazów przedstawiają „srebrny wiek” w perspektywie diachronicznej – jako ciąg 
przemian politycznych zmierzających od fazy względnej równowagi w relacjach 
między szlachtą a królem w ostatnich dekadach XVI wieku, po głęboki kryzys po-
lityki wewnętrznej opartej na „ucieranym” na sejmikach konsensusie w połowie 
kolejnego stulecia. 

Sam więc również dobór barw, jakimi została namalowana epoka Wazów w an-
tologii Malewskiej, zakłada większe ich różnicowanie, a nawet kontrastowanie. 
Rozpatrywana na tym tle zgoła odmienna, bo jednorodna wizja radosnego średnio-
wiecza nasuwa skojarzenia z tą zaprezentowaną w wierszu Wisławy Szymborskiej 
Miniatura średniowieczna:

Kto zasię smutny, strudzony,
z dziurą na łokciu i z zezem,
tego najwyraźniej brak.

Najżadniejszej też kwestii
mieszczańskiej czy kmiecej
pod najlazurowszym niebem.

13 Z wyraźnym jednak jej romańsko-francuskim centrum.
14 M. F o u c a u l t  (Inne przestrzenie. Przeł. A. R e j n i a k - M a j e w s k a. „Teksty Drugie” 2005, nr 6, 

s. 123) pisał o przestrzeniach takich, jak muzea i biblioteki, gdzie dochodzi do „zamknięcia w jed-
nym miejscu wszystkich czasów”. Za podobnego typu przestrzeń, tym razem o charakterze meta-
forycznym, chciałabym też uznać antologię/kolekcję.
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[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
i nic nie rzuca cienia wątpliwości15.

Jeśli bowiem zanurzone w konkretny czas i realne miejsca Listy staropolskie 
z epoki Wazów odzwierciedlają indywidualne i prywatne doświadczenia świata, 
który „wyszedł z formy [...]”16, to na Kulturę średniowieczną w tekstach składają 
się pozycje o charakterze ponadindywidualnym, wzorcowe w swoim zapisie tęsknot 
za doskonałością. Jeśli w odniesieniu do epoki Wazów czytelnik „wrzucony” w prze-
strzeń debaty ideowej, wielości i różnicy jest zapraszany do samodzielnego podjęcia 
„tropu badawczego” (L 11), to wizja średniowiecza stanowi całość gotową i bezdy-
skusyjną.

Można więc powiedzieć, że polemiczność antologii wobec nazbyt jednostronnych 
i krzywdzących sądów o okresie barbarzyństwa i obskurantyzmu nie uchroniła 
autorki przed wykreowaniem kolejnej, tym razem „złotej legendy”. Malewska nie 
oparła się pokusie, o której sama wspominała w Listach staropolskich z epoki Wa-
zów jako o „pokusie arbitralności de novo” (L 12), a mechanizm jej opisała po latach 
w pracy Czy dzieje mają sens:

W reakcji na datujące się od czasów Renesansu sądy o ponurej i ciemnej bez jednego promyczka 
epoce doszło w pierwszej połowie naszego stulecia do gloryfikacji średniowiecza jako epoki zrealizowa-
nych ideałów chrześcijańskich17.

Średniowiecze jak gotycka katedra

43 ponumerowane teksty pochodzące z wieków VIII–XV uporządkowała pisarka 
w 13 rozdziałach poprzedzonych autorskim wprowadzeniem i zamkniętych frag-
mentem z pracy XX-wiecznego historyka francuskiego Pierre’a Boissonade’a. Całość 
antologii została objęta trzema zastrzeżeniami, dotyczącymi: kompozycji („Układ 
ani ściśle chronologiczny, ani ściśle według pewnych tradycyjnych podziałów”), 
kryteriów wyboru („Pominięcie dzieł najbardziej znanych i dostępnych”), a także 
stopnia naukowości wydawnictwa („Możliwe odciążenie od przypisów”) (K 39).

Autorska propozycja przedstawienia kultury średniowiecznej rodzi oczywiste 
pytanie o możliwości ogarnięcia całego zróżnicowania tysiącletniej epoki wyrosłej 
na gruzach Pax Romana. Mimo iż sama Malewska zastrzegała się, że chodziło jej 
głównie o uzupełnienie wiedzy o średniowieczu tekstami mniej znanymi i nie tłu-
maczonymi dotąd na język polski, to syntetyzujące założenia sygnalizowane tytułem 
wynikają pośrednio z dwu podstawowych kryteriów doboru i zestawienia źródeł. 
Pierwsze z nich wiąże się z przewagą ujęcia synchronicznego nad diachronicznym, 
z postrzeganiem epoki głównie przez pryzmat XII- i XIII-wiecznego średniowiecza 
„pełnego” – jak je określiła Malewska – jako najdoskonalszego wcielenia jego ideałów. 

15 W. S z y m b o r s k a, Miniatura średniowieczna. W: Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki.  
Wyd. nowe, rozszerz. Kraków 2004, s. 214.

16 W. S z e k s p i r, Hamlet, królewicz duński. Przeł. J. P a s z k o w s k i. Lwów–Złoczów 1911, s. 34.
17 H. M a l e w s k a, Czy dzieje mają sens. „Znak” 1975, nr 11/12 (wypowiedź w ankiecie). Przedruk 

w: M a l e w s k a, O odpowiedzialności i inne szkice, s. 152.
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Drugie założenie, bliskie hasłu św. Tomasza: „rozróżnić i złączyć”, pozwoliło pisar-
ce na taki dobór tekstów, który, mimo ich odmienności, ma prowadzić do wyższej 
syntezy epoki, możliwej dzięki przywołaniu motywu katedry jako modelu średnio-
wiecznego społeczeństwa i świata.

Tak więc już pierwszy rozdział Kultury średniowiecznej w tekstach, będący 
wyborem źródeł z „ciemnych wieków” pierwszego millennium eksponuje wartości 
– poszukiwanie prawdy o świecie empirycznym godzone z głęboką religijnością – 
przyświecające również dziełom o kilka wieków późniejszym. Wywodzące się z pierw-
szych stuleci średniowiecza wypowiedzi, których autorzy odrzucali „niedorzeczne 
mniemania ludu” i racjonalizowali poglądy na temat pochodzenia burz czy roli 
pojedynków, zestawione z zapisem praktycznych założeń reguły klasztornej św. 
Benedykta (teksty 1–3), są w pracy harmonijnie dopełnione tymi o kilka wieków 
późniejszymi, ujawniającymi cześć dla wiedzy i miłość do ksiąg (teksty 17–18). 
Głęboka pochwała Bożej mocy zapisana w pochodzących z X wieku modlitwach 
(tekst 4) równie bezkonfliktowo łączy się z uczuciową religijnością franciszkańską 
i doznaniami mistyków (teksty 27–31). 

W podobnej harmonii współegzystują odległe od siebie ideowo nurty wiedzy: 
spekulatywny i empiryczny. Reprezentująca dojrzałą myśl teologiczną myśl scho-
lastyczna ujęta w wypisach z dzieł Alberta Wielkiego (tekst 18) zostaje dopełniona 
przykładami wynalazczego wizjonerstwa Rogera Bacona, reprezentanta szkoły 
oksfordzkiej, i fragmentem apologii Rzymu autorstwa jednego ze „starożytników” 
ze szkoły w Chartres (teksty 14, 22). Dodatkowym wzmocnieniem nurtu empirycz-
nych poszukiwań prawdy o świecie są przywołane przez Malewską zapiski podróż-
ników odkrywających nie zbadane dotąd przestrzenie Azji: Rubruquisa, Marca Pola 
i Benedykta Polaka (teksty 24–26). Szczególnie ważne w kontekście łączenia tak 
odmiennie definiowanych celów poznawczych, jak dzieje się to w odniesieniu do 
scholastyki i empiryzmu, stają się dwa motywy: pochwała ksiąg i wyeksponowanie 
roli uniwersytetu jako ideowej wspólnoty dążących do wiedzy klerków (teksty 17– 
18, 21).

Kolejnym nurtem tych, idących przez wieki, poszukiwań prawdy i piękna, 
w którego ramach – co trzeba podkreślić – najwyraźniej w całej antologii dochodzi 
do głosu ujęcie ewolucyjne, są wprowadzone do antologii teksty literackie. Zestawia 
się je poczynając od łacińskich legend o świętych, przez teksty dramatyczne budo-
wane na nawiązaniach biblijnych oraz świeckie utwory o dwornej miłości, aż po 
przesiąkniętą satyrą społeczną twórczość wagantów i ciemne wiersze poetów XV 
wieku, w których zamiast scholastycznej, optymistycznej ratio pojawia się poczucie 
przemijalności świata i grozy śmierci (teksty 5–13, 20, 37–39, 42–43). Ich potrak-
towanie w pracy jako zapisu rozmaitych aspektów światopoglądu średniowieczne-
go zostało też podszyte największą w odniesieniu do wytworów kultury średnio-
wiecznej dozą krytycyzmu18.

Dopełnieniem piękna jest prawda, dopełnieniem wartości artystycznych – użyt-

18 Jak pisała M a l e w s k a  (K 16–17): „najcenniejsze, najbardziej twórcze elementy średniowieczne 
nie wypowiadały się ani wierszem, ani prozą artystyczną. [...] Literatura wyraża głównie jego [tj. 
średniowiecza] dalekie, idealne sny lub siecze ostrą satyrą wady, ale co osiągnięto, jak pracowano 
twórczo w tych czasach, dowiadujemy się prawie wyłącznie z zabytków i dokumentów”.
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kowe, na co wskazuje Malewska przede wszystkim w kontekście nowego typu 
twórczości architektonicznej, jednoczącej uczucia, wolę i rozum, sztuki budowania 
gotyckich katedr. Uniwersum gotyckiej świątyni, będącej „najbardziej racjonalną, 
celową, pozbawioną wybryków architekturą, jaka istniała kiedykolwiek” (K 7), sta-
je się wszakże czymś więcej niż motywem tematycznym. Mimo iż w samej antologii 
tylko 2 fragmenty z rozdziału Wiara i sztuka dotyczą katedr bezpośrednio (teksty 
15–16), pisarka potraktowała ową budowlę nie tylko jako najbardziej dojrzały prze-
jaw sztuki tej epoki, ale także jako model czy układ odniesienia dla całej średnio-
wiecznej rzeczywistości. 

Motyw katedry, który organizuje wizję epoki w autorskim wstępie, odwołuje 
nas, oczywiście, również do powieści Kamienie wołać będą19, a za jej pośrednictwem 
otwiera się na bogatą tradycję literackich i plastycznych jego prezentacji, o których 
randze w kulturze europejskiej pisała m.in. Małgorzata Czermińska20. Do porów-
nania obu sposobów wykorzystania tego motywu przez Malewską: dyskursywnego 
i fabularnego, wrócę jeszcze przy końcu artykułu.

Wybór katedry jako przestrzennego środowiska nadającego epoce tożsamość 
ma, oczywiście, swój wyrazisty wymiar ideowy. Unieruchamiając czas w przestrze-
ni, a przez to niejako uwalniając ludzką kondycję od presji zmienności, motyw ten 
pozwala zarazem uchwycić relacje wiążące zamysł architektoniczny budowli z roz-
maitymi aspektami życia materialnego i duchowego epoki21. Owa aranżacja świata 
przeszłości w ramach mikrokosmosu katedry, pozbawiając znaczenia to, co dla tej 
wizji niereprezentatywne, umożliwia jednocześnie przejście od rzeczywistości ma-
terialnej do nadprzyrodzonej. Utopijną syntezę obu tych rzeczywistości opiewa 
pisarka w następującym fragmencie wprowadzenia do antologii:

Ten świat to „Miasto Boże”, jego głową, głową mistyczną Kościoła jest Chrystus, a zastępuje go 
widomy namiestnik na ziemi; miecz świecki dzierży cesarz, spadkobierca rzymskich światowładców. 
W obrębie tej społeczności ma panować pokój – „bellum cum vitiis, pacem cum fratris habere” (wojnę 
toczyć z grzechami, pokój zachować z braćmi – nakazywał sobór w Kiersy. [K 3]

Zaaranżowana przez Malewską przestrzenna ekspozycja średniowiecznych idei 
nadaje im wszakże przede wszystkim kwalifikacje estetyczne, jednocząc kulturę 
epoki wokół myśli o całości składającej się ze współzależnych od siebie części, 
scalającej odmienne i odległe dziedziny aktywności i porządki opisu: filozofię, lite-
raturę, naukę, sztukę, obyczajowość religijną, życie rycerskie, a nawet kulturę 
wagantów. 

Całość architektoniczna, w której ramach zacierają się rozróżnienia między 
sacrum a profanum, pulchrum a utile, sztuką a życiem, staje się tu wzorcem i ana-
logią dla cykli literackich, scholastycznego systemu filozoficznego czy summ – en-
cyklopedycznych zestawień wiedzy. Ta skłonność średniowiecza do budowania 

19 H. M a l e w s k a, Kamienie wołać będą. Powieść z XIII wieku. Wyd. 5. Warszawa 1990.
20 M. C z e r m i ń s k a, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. Gdańsk 2005.
21 O powszechności tego poglądu pisał np. M. P r a z  (Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury 

i sztuk plastycznych. Przeł. W. J e k i e l. Wyd. 2. Gdańsk 2006, s. 43–44, 143) powołując się m.in. 
na powstałe w latach pięćdziesiątych XX wieku, a więc już po opublikowaniu szkicu Wiek twórcze-
go porywu, prace N. Lenkeith i E. Panofskiego. 
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struktur „akumulujących”22 daje się dostrzec zarówno w katedrach, jak i w ency-
klopediach (ceniony przez Malewską Henri Focillon określił katedry mianem „en-
cyklopedii z kamienia” opartych na „porządku symetrii i odpowiedniości, prawo-
mocności liczb, szczególnego rodzaju muzyce symboli”23), które, jak cytowane 
w antologii XIII-wieczne dzieło Speculum maius Vincenta de Beauvais, stanowiły 
ukoronowanie refleksji nad światem widzialnym oraz niewidzialnym (tekst 19). 

Wybór właśnie katedry jako materialnego zapisu ideałów i ducha tych czasów 
wyraźniej niż odniesienie do równie im bliskiej estetyki organicznej pozwala skupić 
uwagę na hierarchicznych, złożonych relacjach między składającymi się na wize-
runek średniowiecza zróżnicowanymi elementami materialnymi, racjonalnymi 
i duchowymi24. To odniesienie do świata zobrazowanego w metaforze budowli, 
przywołujące założenia św. Tomasza o jego rozumności i celowości w każdym 
z aspektów (skrótem tego syntetyzującego ujęcia łączącego piękno z mądrością 
może tu być przywołany przez autorkę za Eugène’em Viollet-le-Dukiem termin 
„racjonalizm gotycki”), okazuje się w końcu zapisem idealnego średniowiecza z za-
sobem wiary wystarczającej, „by natchnąć najgłębszą myśl, najwznioślejszą poezję, 
najrozleglejszą myśl, najswobodniejszą sztukę” (K 36)25, zarówno w całej wielkości 
jej intelektualno-duchowego wymiaru, jak i przez zainteresowanie pięknem widzial-
nym odbijającym oblicze Boga.

Co ciekawe, w zawartym we wstępie miniwykładzie dotyczącym katedr w nie-
wielkim stopniu wykorzystała Malewska możliwości alegorycznego odczytania tej 
budowli wiążącego jej materialny wymiar ze znaczeniami teologicznymi. Cytowany 
wcześniej fragment o „państwie Bożym” stanowi wypowiedź wyjątkową. Świat – jak 
gmach będący jego materialnym wcieleniem – przyjmuje w antologii typowy dla 
myśli scholastycznej kształt logiczny, w którego ramach wszystko, co jest, znajdu-
je się na właściwym miejscu za poręczeniem bardziej reguł geometrii i arytmetyki 
niż alegoryki26. 

Natomiast najbardziej wyrazistym odniesieniem Malewskiej do połączenia abs-
trakcji z konkretem zmysłowym jest dokonany przez nią opis gotyckich witraży, 
w którego obrębie estetyka proporcji i regularności zostaje powiązana z zachwytem 
nad barwą i światłem. Ta estetyczna kontemplacja witraży, nie wiążąca się, nieste-
ty, z odwołaniami do nazbyt ubogiej w tym względzie części źródłowej27, zyskuje 

22 U. E c o, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. O l s z e w s k i, M. Z a b ł o c k a. Kraków 1994, 
s. 101.

23 Cyt. za: ibidem, s. 111.
24 Musimy, oczywiście, pamiętać o tym, że również do opisów katedry była wykorzystywana optyka 

roślinna i zwierzęca (zob. C z e r m i ń s k a, op. cit., s. 255–334).
25 Jest to fragment z cytowanej przez Malewską pracy F. H a r r i s o n a  Meaning of History.
26 Do symboliki katedry wraca Malewska w opublikowanym rok po Wieku twórczego porywu tekście 

Domus Dei et Porta Coeli, stanowiącym dopowiedzenie kilku wątków myślowych zasygnalizowanych 
w poprzednim szkicu.

27 W roku 1946 E. P a n o f s k y  (Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and Its Art Treasures. 
Princeton 1946) opracował i wydał w wersji łacińsko-angielskiej dzieło XII-wiecznego opata  
z St. Denis pt. Liber de rebus in administratione sua gestis, w którym ów aspekt wizualny i świetl-
ny zostaje, obok zgodności części, podniesiony do rangi wyznacznika piękna. W roku 1957 wstęp 
badacza do tego dzieła opublikowano w przekładzie H. M a l e w s k i e j  (E. P a n o f s k y, Opat 
Sugeriusz. „Znak” 1957, nr 6). 

I-6.indd   101 2014-09-03   14:32:38



ROZPRAWY I ARTYKUłY102

dopełnienie w tekstach ujawniających średniowieczne zainteresowanie prawami 
optyki, reprezentowanych w antologii przez rozważania Bacona i Witelona (teksty 
22–23). 

Eksponowanie przez pisarkę jednolitości ontologii duchowo-materialnej czło-
wieka oraz sprawnościowych i celowościowych wymiarów ludzkiego działania 
wiąże się z tomistycznym obrazem pełnego człowieczeństwa, w którego ramach 
rozum ludzki, „wyciągając samodzielnie logiczne konsekwencje z przyjętych założeń, 
zawsze we wniosku spotka się z prawdą odwieczną” (K 19). Za apogeum rozwoju 
humanizmu chrześcijańskiego, sytuującego człowieka między antyindywiduali-
stycznymi przesłankami tomizmu a personalizującym jednostkę pryzmatem co-
dzienności w świecie franciszkańskim, uznała Malewska właśnie gotycki wiek XIII.

Zaklęty w rzeźbę człowiek tego czasu poddany jest przez autorkę Kultury śred- 
niowiecznej w tekstach zabiegowi upiększenia w „mozaice [witrażowego] blasku” (K 
13), pozbawiony fizycznych niedoskonałości oraz, w wyrazie twarzy, uwolniony od 
tego, co mu przypisywali przez wieki potomni: trwogi przed śmiercią i piekłem. Ten 
aspekt średniowiecznej rzeczywistości ilustruje Malewska zarówno życiowymi  
odniesieniami plastyki gotyckiej, porządkiem cyklu prac rocznych chłopa, liczny- 
mi ujęciami „życia jednostki od chrztu i pogrzebu” (K 25), jak i charakterystycz- 
nymi motywami religijnymi: opisami uśmiechniętych aniołów i świętych z katedry 
w Reims oraz całą rekwizytornią Kwiatków świętego Franciszka, gdzie „grona win-
ne, liście dębowe oplatają kapitele, wśród nich gnieżdżą się małe ptaszki, ukryte 
w gąszczu” (K 10).

„Ideały piękniejsze niż rzeczywistość”

Jaki więc obraz średniowiecza daje się wyczytać z antologii Malewskiej? Okrojone 
o kilka pierwszych stuleci „łączących się [...] jeszcze ze starożytnością” (K 19) i wy-
zbywające się prawie zupełnie źródeł z dwu ostatnich wieków28, pozostaje ono nie 
tylko epoką wzniosłego i harmonijnego piękna, ale i czasem „poszanowania religij-
nego pracy fizycznej na równi z umysłową” (K 5), wynalazków technicznych umoż-
liwiających powstanie „jedynej prawdziwie oryginalnej architektury pomiędzy 
wiekiem Peryklesa a wiekiem żelazobetonu” (K 7), a także „pierwszym w dziejach 
momentem wyzwolenia warstwy chłopskiej” (K 5). Jest zatem długo nie docenianym 
okresem kształtowania wartości i postaw nadających geograficznej przestrzeni 
Europy rys wspólnoty ideowej i kulturowej. 

W Kulturze średniowiecznej w tekstach zabrakło natomiast miejsca choćby dla 
charakterystycznej skłonności estetyki średniowiecznej do alegorycznego postrze-
gania świata, dla heretyckich nurtów millenarystycznych czy dla XIV-wiecznego 
„modernizmu” z jego nastawieniem antyracjonalistycznym, intuicjonistycznym 
i empirycznym. W porządku politycznym pełna optymizmu i piękna wizja „słonecz-
nego” średniowiecza zostaje pozbawiona cienia rzucanego przez instytucję inkwi-
zycji, pomija się też wojny krzyżowe, karne wyprawy na heretyków29, rekonkwistę, 

28 Zob. K 31–35. M a l e w s k a  pisze tu o schyłkowej fazie średniowiecza.
29 Marginalnie pojawia się uwaga o „wielkich okrucieństwach” krucjaty przeciwko albigensom, uspra-
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wojny europejskie XIV wieku, bunty chłopskie i krwawe konflikty w miastach, 
umożliwiające powstanie tego, co według Malewskiej stanowi o wartości epoki, 
struktur samorządowych w miejskich i wiejskich gminach.

Dla podsumowania dokonanej przez Malewską historycznej rewindykacji śred- 
niowiecza dobrze jest przywołać jej własne sformułowanie o ideałach piękniejszych 
niż rzeczywistość (K 6). Wartość antologii nie wiąże się z monolitycznością tego 
obrazu, zaprzeczającego podstawowej prawdzie o tym, że światło nie może istnieć 
bez cienia30 (jak zostało to już zasygnalizowane, sama pisarka po latach dostrzegła 
przecież jednostronność swojego ujęcia), lecz polega na włączeniu się polskiej au-
torki w gorącą w połowie XX wieku dyskusję mediewistów: historyków i historyków 
sztuki, na temat tych zjawisk, które mierzone są i oceniane z perspektywy ich 
długiego trwania. Malewska wybiera postawę historyka-artysty dokonującego wi-
zualizacji przeszłości przez pryzmat własnej wrażliwości estetycznej, eksponuje – 
z jej niezatartych przez czas śladów – takie zjawiska, które świadczyć mogą o cią-
głości dziejów i długotrwałości wątków kulturowych, uwidacznia dążenie i ideały 
inspirujące duchowe i materialne życie ludzi z przeszłości. Przede wszystkim jednak 
wartość pracy tkwi w chęci wysłuchania, co oni sami mają do powiedzenia na temat 
tego, jakim chcieliby widzieć swój świat.

Wpływ na wizję przeszłości ma tu naturalnie – poza lekturami źródłowymi 
Malewskiej – dobór opracowań, którymi wzbogaciła ona swoją wiedzę. W autorskim 
wprowadzeniu do antologii pojawia się kilka „klasycznych” nazwisk: Émile Mâle, 
Frederic Harrison, Henri Focillon. 

Na tle wymienionych twórców chciałam zwrócić uwagę na nie wymienionego 
„klasyka”, Johana Huizingę. Oczywiście, trudno mieć o to pretensje w odniesieniu 
do pracy o charakterze bardziej popularyzatorskim niż naukowym, cechującej się 
przecież nawet – przypomnijmy – „możliwym odciążeniem od przypisów”. Pamięta-
jąc o tym, że dzieło holenderskiego uczonego dotyczy wieków, które sama Malewska 
prawie zupełnie wykluczyła z antologii, i nie rozstrzygając w tym miejscu samej 
jego znajomości przez polską pisarkę (książka została przetłumaczona na język 
angielski w 1924 roku, na francuski w 1932 roku, tłumaczenie zaś polskie ukaza-
ło się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego dopiero w 1961 roku)31, 
pragnę wskazać kilka powiązań między oboma ujęciami przeszłości. Oba one bowiem 
wyrastają z atmosfery czasów swego powstawania32, w obu też stulecia XIV i XV 

wiedliwianej jednak prognozowanymi negatywnymi skutkami „panowania tych ponurych nihilistów” 
(K 28).

30 J. L e  G o f f  (Długie średniowiecze. Przeł. M. Ż u r o w s k a. Warszawa 2007, s. 44) pisał o tym 
następująco: „O ile światło rozjaśniło gotyckie katedry, o tyle czerwień płonących stosów przytłu-
miła blask pięknego średniowiecza. XIII wiek stał się więc niczym słońce Paula Valéry’ego, powołał 
do istnienia »mroczną połowę«, strefę cienia”.

31 Pogłosem tej znajomości mogą być słowa o „historyku późnego średniowiecza”, który dostrzegał 
podobieństwo burgundzkiego księcia Karola Zuchwałego do renesansowych kondotierów włoskich 
(K 33), sam zaś termin „jesień średniowiecza” pojawia się na stronicy 144 w antologii.

32 Na ten aspekt antologii Malewskiej zwróciłam uwagę wcześniej, tu natomiast pragnę przypomnieć 
polityczny kontekst Jesieni średniowiecza, dzieła tworzonego w cieniu pierwszej wojny światowej. 
Książka J. Huizingi ukazała się w tym samym czasie co inna słynna praca, której tytuł zawiera 
podobną tonację schyłku, odchodzenia, kończenia się czegoś. Chodzi tu, oczywiście, o publikowa-
ny w latach 1918–1922 Zmierzch Zachodu O. S p e n g l e r a.
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postrzega się jako okres wygasania wielkich średniowiecznych idei, okres pustej 
formy, z której wyciekała treść.

Gdy jednak dla Malewskiej jest to powód, by ową atmosferę schyłku potrakto-
wać jako rodzaj ideowego załamania kontrastowanego z obrazem wcześniejszego 
triumfu wartości wspólnotowych, dominacji prawa moralnego nad egoistycznymi 
interesami jednostek i państw, autor Jesieni średniowiecza eksponował zarówno 
zwietrzałe już idee oraz „dziwaczne i wynaturzone formy [...]”33, jak i tkwiące „w sa-
mym centrum kultury swej epoki” pierwiastki nowe34. Innymi słowy, dla Huizingi 
„jesień średniowiecza” to nie tylko czas zapaści, badacz widział w XIV i XV stuleciu 
specyficzną epokę, w której stare treści ubierane były w nowe kształty, a nowe idee 
wpisywane w ramy „dawnych sposobów ujmowania życia i [...] dawnych stosunków 
życiowych [...]”35. Malewska w typowej dla siebie formie dokonała racjonalizacji 
postaw człowieka średniowiecznego w duchu scholastycznej dialektyki, holenderski 
historyk zmitologizował człowieka końca epoki w jego żywiołowości i niekontrolo-
wanej wyobraźni. Jeśli zatem lektura dzieła Malewskiej ujawnia jej przekonanie 
o możliwości wcielenia ideałów w życie, u Huizingi mamy zapis momentu histo-
rycznego, w którym przyspiesza proces ich rozmijania się z rzeczywistością. W tym 
więc sensie zracjonalizowana i estetyzująca wizja „pełni” średniowiecza u Malewskiej 
stanowi zarówno zwieńczenie owego obrazu schyłku epoki, jak i kontrapunkt wobec 
zmysłowo-emocjonalnego obrazu jego „jesieni”. 

Znaczącym tłem porównawczym dla ideowych założeń antologii Malewskiej są 
powstające w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku opracowania 
kultury średniowiecza. Warto tu zwrócić uwagę na dwutorowość owych badań – 
bądź dokonujących estetyzacji odbioru epoki przez pryzmat zainteresowania goty-
kiem, bądź ukazujących problematykę kultury na szerszym tle polityczno-ekono-
micznym. W pierwszym nurcie podstawowym odniesieniem dla Kultury średnio-
wiecznej w tekstach chcę uczynić pochodzącą z roku 1957 pracę Erwina Panof- 
skiego Gotyk i scholastyka, przetłumaczoną i opublikowaną przez polską pisarkę 
już rok później36, w której to pracy znajduje ona potwierdzenie większości swoich 
tez sformułowanych w szkicu Wiek twórczego porywu. Panofsky, dostrzegając w XIII 
wieku więź łączącą dążności intelektualne i dążności w sztuce, eksponował cha-
rakterystyczną dla tego czasu wspólnotę „nawyków umysłowych [...]”37, umożliwia-
jących potraktowanie architektury gotyckiej jako „»logiki wizualnej« – odpowiedni-
ka i ilustracji słów Tomasza z Akwinu: »nam et sensus ratio quaedam est«”38. W tym 
estetyzującym kontekście wspomnieć też można o opublikowanym w 1956 roku, 
nie wiadomo jednak, czy znanym Malewskiej w owym czasie, dziele niemieckiego 
historyka sztuki Ottona von Simsona Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie39, 

33 J. H u i z i n g a, Jesień średniowiecza. Przeł. T. B r z o s t o w s k i. Wstęp H. B a r y c z. Posł.  
S. H e r b s t. Wyd. 5. Warszawa 1996, s. 374.

34 Ibidem, s. 376.
35 Ibidem, s. 374.
36 E. P a n o f s k y, Gotyk i scholastyka. „Znak” 1958, nr 45 (przeł. H. M a l e w s k a).
37 Ibidem, s. 261.
38 Ibidem, s. 268.
39 O. v o n  S i m s o n, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie. Przeł. A. P a l i ń s k a. Warszawa 

1989.
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będącym próbą odpowiedzi na pytanie podobne do tego, które formułowała polska 
autorka: „Z jakich wyobrażeń wyrosła katedra gotycka i jaki związek zachodzi po-
między tą wizją a stylem gotyckim?”40 

Nie pojawia się natomiast w antologii szersza, społeczno-polityczna perspekty-
wa oglądu kulturowych zdobyczy średniowiecza, charakterystyczna dla historyków 
francuskich. W pracach Jacques’a Le Goffa i Georges’a Duby’ego podziw dla doko-
nań epoki nie wyklucza opisu mniej chlubnych jej aspektów: docenienie precyzji 
filozofii św. Tomasza nie przeszkadza w dostrzeżeniu pustki myślowej wywodzących 
się wprost od „anielskiego doktora” spekulacji angelologicznych, pochwała cieka-
wości świata – w ujawnieniu głosów potępienia wobec żądzy wiedzy jako negatyw-
nej namiętności duszy, która prowadzi do uzurpowania sobie prawa do Boskiej 
mocy41. 

Pewne wypowiedzi zawarte w Czasach katedr możemy czytać jako polemiczny 
komentarz do tych pojawiających się w Wieku twórczego porywu. Wystarczy tu 
zestawić ze sobą opinie polskiej pisarki i francuskiego historyka na temat rzeźby 
gotyckiej:

Wiek XIII [...] stworzył cały legion, cały lud kamienny, poważny i dostojny. Nie wszystkie, oczywiście, 
te rzeźby są celnego dłuta, ale wszystkie mają pewne rysy wspólne: nade wszystko spokój, majestat 
i pogodę. W Reims to jest nawet rozradowanie – uśmiechają się setki aniołów, święci mają wesołe i by-
stre twarze ludu szampańskiego [...]. [K 10]

Nie należy jednak w pogodnych Madonnach i uśmiechniętych aniołach dopatrywać się oblicza XIII 
wieku. Czasy były ciężkie, pełne napięcia i dzikości. Ważne jest więc, by uzmysłowić sobie przede 
wszystkim niepokoje i wstrząsy tej epoki. Podejmując zamiar wzniesienia nowej katedry [w Reims], 
biskup Laon musiał pamiętać, że jego poprzednik zginął w rozruchach, zamordowany przez zbuntowa-
nych mieszczan42.

Jakże inaczej też niż słowa Malewskiej brzmi wypowiedź francuskiego history-
ka na temat uniwersytetów. Autorka Żelaznej korony łączy ich powstawanie ze 
zwycięstwem wspartej przez Kościół idei bezinteresownych dociekań poznawczych:

Uniwersytety! – ich narodziny, ich bujny rozkwit od XI wieku, to dowód nieodparty, jaki był istot-
ny stosunek do wiedzy najżywotniejszej części społeczeństw, średniowiecznej potęgi katolickiego Ko-
ścioła. [K 21]

Natomiast Duby widzi w tej instytucji rodzaj korporacji doktrynalnie podległej 
Rzymowi:

Główne ogniska badań nabrały charakteru bardziej spoistego, zorganizowały się w „uniwersytety”, 
które wyjęte zostały spod władzy biskupiej, ale które Rzym starał się utrzymać w swym ręku. Od daw-
na już nauczyciele i uczniowie grupowali się w korporacje na wzór cechów miejskich. [...] Innocenty III 
oficjalnie uznał wspólnotę [paryską], a jego legat nadał statut obowiązujący universitatem magistrorum 
et scolarium parisiensium: chodziło o to, by lepiej nad nią zapanować i ściślej związać ją z dziełem pon-

40 Ibidem, s. 17.
41 Chodzi tu np. o pracę G. D u b y ’ e g o  Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420 (Przeł.  

K. D o l a t o w s k a. Warszawa 1986) czy o monumentalne dzieło J. L e  G o f f a  Kultura średnio-
wiecznej Europy (Przeł. H. S z u m a ń s k a - G r o s s o w a. Warszawa 1970).

42 D u b y, op. cit., s. 116.
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tyfikalnym. Toteż zaraz rozciągnął nad nim surową kontrolę. Doktryna Amalryka z Bène została potę-
piona. Dziesięciu członków uniwersytetu, którzy byli jej gorliwymi propagatorami, spalono na stosie. 
Z programu nauczania usunięto szkodliwe lektury [...]43.

Również Le Goff, bardziej skłonny do dostrzegania w „czasach katedr” konflik-
tów klasowych niż czystych porywów ducha, krytycznie wypowiada się o instytucjach 
ujmowanych w antologii Malewskiej w sposób niemalże apologetyczny. Jeśli np. 
z perspektywy polskiej pisarki organizacje cechowe wzmacniały miejską samorząd-
ność, to autor Kultury średniowiecznej Europy wskazywał głównie na kontrolną 
funkcję nowych struktur trzymających w ryzach samą wytwórczość i hierarchię 
zawodową cechu: „Cechy są zhierarchizowane i, choć uczeń jest potencjalnym 
majstrem, czeladnik jest podwładnym bez większej nadziei na dźwignięcie się 
wzwyż”44. Tak więc, jak dodawał Le Goff, „Marzenia o społeczeństwie – jeśli już nie 
jednolitym, to przynajmniej harmonijnym – jakie wciąż snuje Kościół, rozbijały się 
o twardą rzeczywistość przeciwieństw i walk społecznych”45.

Średniowiecze w ramach XX-wiecznego pisarstwa obdarzanego etykietką kato-
lickości różni się zatem od tego ukazywanego przez pryzmat założeń szkoły An- 
nales, której przedstawicielami byli przywołani właśnie dwaj autorzy. Jeśli bowiem 
Malewska zakreśliła ramy dla świata ducha, który miałby wspomagać stałość 
świata społecznego, to Le Goff oferuje przede wszystkim analizę zmienności spo-
łeczno-politycznych i ideologicznych uwikłań myśli oraz estetyki epoki. Jeśli ujęcie 
„czasów katedr” u Malewskiej podporządkowuje przeobrażenia społeczne dążeniu 
do ideału religijnego, Duby, czyniąc dokładnie odwrotnie, ukazuje, jak realne życie 
z jego uwarunkowaniami ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi wpływa na 
ewolucję owych ideałów. Jeśli wreszcie Malewska próbuje znaleźć miejsce dla daw-
nych ideałów w naszej epoce, to Le Goff właśnie w odległej przeszłości odkrywa 
współczesne mechanizmy walki o władzę czy rywalizacji ekonomicznej.

Historiograficzne tło antologii Malewskiej uświadamia więc po raz kolejny, że 
mówienie o różnych obrazach średniowiecza jest zasadne nie tylko w kontekście 
historycznych ujęć epoki: renesansowego, oświeceniowego czy romantycznego, ale 
i w odniesieniu do rozmaitych XX-wiecznych założeń ideowo-metodologicznych.

Średniowiecza Hanny Malewskiej

Przyglądając się wizji epoki stworzonej przez pisarkę nie należy zapominać jednak, 
że jest ona również autorką dwu, opublikowanych w odstępie krótszym niż dekada, 
powieści średniowiecznych. Wydany w roku 1946 (ale powstały jednak jeszcze przed 
wojną) utwór Kamienie wołać będą również opowiada o czasie katedr, widzianych 
wszakże nie tylko przez pryzmat – syntetyzującej ducha gotyku – perspektywy 
estetycznej mistyfikującej średniowiecze w postaci niezmiennego bytu, ale w ujęciu 
fabularnym w powiązaniu ze zindywidualizowanymi ludzkimi losami, które nie 

43 Ibidem, s. 172.
44 L e  G o f f, Kultura średniowiecznej Europy, s. 290.
45 Ibidem, s. 291.
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układają się w jednoznaczne wzorce i przejrzyste formuły ideowe46. Znamienny jest 
tu już sam fakt wyboru tej akurat katedry, o której sama Malewska następująco 
pisała w przywoływanym szkicu Domus Dei et Porta Coeli:

jeżeli katedra w Chartres jest niebiańska, katedry w Reims i Amiens ludzkie, to katedra w Beauvais, 
w swym s z a l o n y m, p r z e c i w n y m  j u ż  n a t u r z e  porywie w górę, ma w sobie coś p r a w i e  l u-
c y f e r y c z n e g o47.

Podkreślone sformułowania ujawniają podstawowe różnice między dogłębnie 
zharmonizowaną wizją przeszłości zawartą w antologii a bardziej skomplikowanym 
i niejednoznacznym sposobem jej postrzegania w utworze literackim. Niemożność 
osiągnięcia doskonałej pełni obrazu wynika w powieści nie tylko z doprowadzenia 
dziejów budowy świątyni do katastrofy wymuszonej przez jedną z postaci. Historia 
powstawania katedry w Beauvais nabrała wymiaru bardziej organicznego i histo-
rycznego dzięki powiązaniu jej z różnorodnością i zmiennością postaw bohaterów 
powieściowych, czego, oczywiście, próżno by szukać w Kulturze średniowiecznej 
w tekstach. Pokusa ideowego ekstremizmu, zbliżająca niektóre obrazy w utworze 
Kamienie wołać będą do pełnych gwałtowności i rozgorączkowanych żądz XIV-
-wiecznej „jesieni” ujętych przez Huizingę, jest po prostu wdzięczniejszym tematem 
literackim niż eksponowany w antologii XIII-wieczny pogodny intelektualizm. Dzie-
ło holenderskiego badacza mogłoby zresztą niejednym cytatem posłużyć za komen-
tarz do powieści Malewskiej48.

Tak więc obok opisów mistycznego uniesienia i poczucia jedności współtworzą-
cego katedrę „ludu Bożego”49 pojawia się w utworze Kamienie wołać będą motyw 
ludzkiej pychy i szatańskich uroszczeń uosobiony w mistrzu Hugonie, postaci, 
którą Czermińska przedstawiła jako podszytą grozą50 i uzależnioną od stereotypów 
romantycznych51. Tomizmowi i franciszkanizmowi z ich skłonnością do ekspono-
wania człowieka godzącego osobowy wymiar egzystencji z prymatem wartości ab-
solutnych – zostaje przeciwstawiony nurt manicheizmu w ujęciu albigensów, 
z którymi łączą mistrza Hugona niejasne związki. ład społeczny opiewany w Kul-

46 Za próbę przywrócenia tej ideowej przejrzystości pozwalającej na wpisanie cierpienia dotykającego 
jednostek, ich upadku moralnego, w jakiś szerszy ład świata, nad którym czuwa Boskie miłosier-
dzie, możemy uznać wzbudzające największe kontrowersje wśród krytyków i badaczy dwa ostatnie 
rozdziały powieści Kamienie wołać będą (zob. S u l i k o w s k i, op. cit., s. 145–160).

47 M a l e w s k a, Domus Dei et Porta Coeli, s. 391. Podkreśl. A. Ch.
48 Choćby w takim uogólnieniu H u i z i n g i  (op. cit., s. 30): „Na skutek trwałych kontrastów, na 

skutek różnorodności form, poprzez które wszystko przenikało do umysłu, życie codzienne miało 
w sobie żywiołowy wdzięk i namiętną sugestywność, ujawniające się w nastrojach zróżnicowanych, 
od prymitywnej rozwiązłości, gwałtownego okrucieństwa, aż po serdeczne wzruszenia; pomiędzy 
takimi przeciwieństwami oscylowało średniowieczne życie miejskie”. 

49 Znamienne w powieści jest jednak dostrzeżenie również praktycznego wymiaru owych działań, 
wyrażone choćby w trzeźwym stosunku majstra Mateusza do pospolitego ruszenia budowniczych 
katedry. Bohater, „widząc, jak jakiś starowina wali czysty piasek rzeczny prosto na kupę gruzu 
i śmiecia”, wyraża nadzieję, gorsząc przy tym swego rozmówcę, brata Wincentego z Beauvais, że 
„To wszystko pójdzie sobie chyba rychle precz? [...] I rzemieślnicy, jak się patrzy, jutro wezmą się 
do rzeczy?” (M a l e w s k a, Kamienie wołać będą, s. 31).

50 C z e r m i ń s k a, op. cit., s. 136.
51 Ibidem, s. 191.

I-6.indd   107 2014-09-03   14:32:39



ROZPRAWY I ARTYKUłY108

turze średniowiecznej w tekstach podważany jest w krwawej wizji brata Hilarego 
widzącego „uciśnionych, szalonych, słabych [...] wijących się ciętych chłostą, ła-
manych kołem za owe czyny, których się dopuszczą – za rżnięcie piłami, za wsa-
dzanie na widły”52, a także, już na początku powieści, w realistycznym obrazie 
społeczności cechowej budowniczych, w ukazaniu konfliktów panujących między 
mistrzami a czeladnikami, w ciasnocie ich horyzontów, w niechęci do nowinek.

Jak więc widać z takiego zestawienia, warsztat powieściopisarki o wiele trudniej 
niż ten historyka-popularyzatora poddaje się ideologicznym ograniczeniom, nawet 
takim, które wypływają z najgłębszych światopoglądowych przekonań autora. 

Kolejnym ważnym tekstem Malewskiej poszerzającym średniowieczną perspek-
tywę jest opublikowana w 1954 roku powieść Przemija postać świata, syntetyzu-
jąca „mroczne stulecia” krystalizowania się nowej, europejskiej już, a nie rzymskiej 
tożsamości. Odwołuje się ona do okresu, który kilka lat wcześniej pisarka usunę-
ła poza obręb epoki. Gocka epopeja to nie tylko fabularne ukoronowanie średnio-
wiecznego nurtu prozy Malewskiej, ale i utwór przez wielu profesjonalnych czytel-
ników uznawany za najważniejszy w jej dorobku. Już sam tytuł sugeruje dynami-
kę obrazu świata, w którym relikty dawnej rzymskiej świetności zderzają się 
z barbarzyńskim „nowym”, prowadząc do „przeszczepienia istotnej treści romani-
tatis [...] na zupełnie nowe formacje polityczne i społeczne” – jak stwierdzała Ma-
lewska w szkicu Stosunek pisarzy do antyku53. I mimo że bardziej niż z „jesienią” 
grecko-rzymskiej cywilizacji mamy tu do czynienia z przedwiośniem kolejnej epoki, 
to same mechanizmy owego przenikania znowu przywołują na myśl dzieło Huizin-
gi, a w odniesieniu do utworów Malewskiej – bliższe są jej sceptycznym Listom 
staropolskim z epoki Wazów niż triumfalistycznej Kulturze średniowiecznej w teks- 
tach.

Dwie wizje średniowiecza – historyczno-dokumentarny obraz jego rozkwitu 
ukazany w antologii oraz obraz barbarzyńskich początków z utworu Przemija postać 
świata – można zestawić także w innym aspekcie, z perspektywy metafor poznaw-
czych pojawiających się w obu dziełach. Tajemniczość i elitarność zatartego pa-
limpsestu dziejów w powieści Przemija postać świata stanowi kontrast wobec 
egalitarnego przesłania związanego z katedrą jako „Biblią dla maluczkich i nieuczo-
nych”, z budowlą „niewiele mającą już dla nas tajemnic” (K 9–10). Odsuwając na 
bok semantykę religijną obu ujęć54, doceńmy ich potencjał epistemologiczny także 
w odniesieniu do historii świeckiej rozumianej po prostu jako opis działań ludzi 
w czasie. Odkrycie palimpsestowego wymiaru dziejów jest realne dopiero wtedy, 
gdy spojrzenie w ich głąb powiążemy z faktem, że zjawiska wcześniejsze mogą być 
odczytywane jedynie przez pryzmat późniejszych, że przenikanie się śladów prze-
szłości wytwarza nowe relacje między elementami z różnych warstw czasu. Włą-
czając więc te metafory w szerszy kontekst warsztatu twórczego pisarki, zwróćmy 
uwagę na konsekwencje wypływające z ich użycia w obu antologiach: średniowiecz-
nej i staropolskiej. Przy całej odmienności materii dzieł – to przecież nie sam temat, 

52 M a l e w s k a, Kamienie wołać będą, s. 77.
53 M a l e w s k a, Stosunek pisarzy do antyku. W: O odpowiedzialności i inne szkice, s. 227.
54 Pisał o niej w odniesieniu do powieści Przemija postać świata M. N o w a k  (Dwa pisania. O histo-

riozofii Hanny Malewskiej. „Ethos” 2001, nr 4).
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ale różnice między ahistoryczną konstrukcją „idealnego średniowiecza” a ujmowa-
niem, oglądaniem i wysłuchiwaniem „po swojemu epoki; nie przesądzając, że jutro 
przemówić może ona inaczej” (L 12), zaświadczają o ewolucji Malewskiej jako po-
wieściopisarki i badaczki dziejów.

Jak pamiętamy, jedynie druga antologia znalazła drogę do czytelnika. Czy od-
mienne losy obu dzieł wynikają wyłącznie z większej niechęci cenzury do pierwsze-
go z nich? Cóż, wiemy tylko, że od końca lat pięćdziesiątych XX wieku Malewska 
nie powracała już właściwie do średniowiecznej materii. Autorkę interesowały już 
inne tematy i odmiennie też ujmowała relacje między unicestwioną całością a za-
chowanym jej śladem – głosem z przeszłości.

 
A b s t r a c t

ALEKSANDRA CHOMIUK Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

HANNA MALEWSKA’S MEDIEVAL “ARCHIVE”

The article is an analysis of an anthology of medieval sources, unpublished to date, prepared by 
Hanna Malewska. Its comparison, firstly with the writer’s another source study Listy staropolskie 
z epoki Wazów (Old Polish Letters from the Epoch of the House of Vasa), then with her two novels 
Kamienie wołać będą (Stones Would Cry Out) and Przemija postać świata (Fashion of this World Passeth 
Away) allows to capture the most crucial traits of Middle Ages seen in the anthology in question through 
the prism of 12th and 13th c. aesthetic and philosophical assumptions. The selection of texts, in spite 
of their thematic diversity, is to lead to a higher level synthesis of the epoch, available by means of 
a reference to the motif of cathedral as to society and world model.
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JERZY ANDRZEJEWSKI – KATASTROFY CIAŁA I ODMOWA SUBLIMACJI*

Jerzy Andrzejewski na pozowanych fotografiach lubi przybierać intelektualne pozy. 
Lubi, gdy w tle widać jego bibliotekę. Często fotografuje się z papierosami, ale nie 
są to papierosy robociarza, raczej już Gauloises, takie jak u Jeana-Paula Sartre’a. 
Kiedy tylko kończy z socrealizmem, pisarz zarzuca szarobure garnitury na rzecz 
niezobowiązującej „sportowej” elegancji. Ci, którzy się z nim zetknęli, zwracają 
uwagę, że Andrzejewski bardzo dbał o swój wygląd i strój, że zarówno ta dbałość, 
jak i przemyślany sposób ubierania się wyróżniały go z szaroburej gomułkowskiej 
rzeczywistości. Andrzej Mencwel pyta:

Jaki był Jerzy Andrzejewski? Pierwsze określenie, jakie mi się nasuwa, jest nieoczekiwane: przy-
stojny. Kiedy go poznałem osobiście i się z nim zbliżyłem, [...] kończył już sześćdziesiątkę, ale t r z y m a ł 
s i ę  m ł o d z i e ń c z o. Ubierał się też młodzieńczo, choć nie w dżinsy, lecz w jakieś wąskie spodnie 
z płótna lub alpaki, które przywoził sobie z Paryża i lubił się nimi chwalić, do tego swetry, lekkie mary-
narki, żadnych trzyczęściowych garniturów, krawat od wielkiego dzwonu. 

Na smukłej sylwetce, którą nosił bocianim trochę krokiem długich nóg, a którą wyraźnie lubił i na 
którą lubił też zwracać uwagę, żartobliwie, z autoironią, osadzona była głowa [...]. 

Właściwie chciałoby się powiedzieć, że był brzydalem, choć to nieprawda, bo nazywać tak można 
statyczny obraz, jaki tu staram się wywołać, a Jerzy zawsze był ruchliwy, migotliwy, wielopostaciowy1.

Sięgając do relacji z przedwojnia, zobaczymy, że inaczej niż w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych XX wieku, kiedy pisarz się odmładzał, w latach trzy-
dziestych szukał sposobu na „postarzenie się”:

Ani przez pięć minut nie wierzyłem w katolicyzm Jerzego Andrzejewskiego, a po przeczytaniu kilku 
stronic jego powieści powitałem w kawiarni Zodiak jego cierpiętniczą i uduchowioną twarz miną tak 
wątpliwą, iż obrażony autor natychmiast zerwał ze mną stosunki2.

W szeroko cytowanej relacji Czesława Miłosza to upozowanie autora Ładu ser-
ca na starszego łączy się z obsesją czystości:

* Tekst powstał w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki Maestro 4 zatytułowa-
nego Męskość w literaturze i kulturze polskiej XIX i XX wieku (nr 2013/08/A/HS2/00058), reali-
zowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

1 A. M e n c w e l, O Jerzym Andrzejewskim. Jerzy wielopostaciowy. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr z 17 V. 
Na stronie: http://wyborcza.pl/1,76842,7885872,O_Jerzym_Andrzejewskim__Jerzy_wieloposta-
ciowy.html (dostęp: 26 II 2014). Podkreśl. W. Ś.

2 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1956. Oprac. Z. G ó r z y n a. Uwagi interpretacyjne J. J a-
r z ę b s k i. Kraków 1986, s. 21.
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Alfa przed drugą wojną światową był to wysoki, chudy młodzieniec w rogowych okularach. [...] 
p o t r z e b a  c z y s t o ś c i, powiedziałbym n i e z i e m s k i e j  c z y s t o ś c i, była cechą charakteru Alfy, 
który w obcowaniu z ludźmi lubił być wyniosły i chodzić na koturnach. [...] Ktoś o nim powiedział, że 
zanim weźmie do ręki pióro, nakłada powłóczystą szatę maga [...]. Godnością, która by mogła nasycić 
jego ambicję, była godność kardynała. Powolne ruchy, purpura, podawanie pierścienia do pocałowania 
– oto czystość gestu, wyładowanie się w lepszym ja [...]3.

Jeszcze w czasie wojny „jego wysoki wzrost, chudość, ironiczne błyski oczów 
zza okularów i namaszczenie, z jakim kroczył ulicami miasta [...], składały się na 
sylwetkę zaprzeczającą prawom wojny”4.     

Można by zapytać: czy wzorem Doriana Graya podpisał Andrzejewski jakiś 
cyrograf i miast niego starzał się jego portret? Nic z tych rzeczy – najbliższa jego 
przyjaciółka, Irena Szymańska, na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
notuje przedwczesne i ulokowane w ciele obawy autora Miazgi: „Ma dopiero 53 lata, 
ale już nęka go obsesja starzejącego się ciała”5. Chęć podobania się i odmładzanie 
się – to dla ludzi, ale dla siebie gorzkie refleksje z tamtego okresu, a nawet, jak 
chciałaby Szymańska, obsesja.

Ze wstrętem patrzę na siebie w lustro. Jakaż głupia i straszna przewrotność natury i umysłu: im 
więcej przybywa mi zmarszczek na twarzy, im obrzydliwiej flaczeje moje ciało i włosy im bardziej mi 
siwieją i przerzedzają się, tym gwałtowniej wzbiera we mnie ślepe pożądanie młodości6.

Poczucie wstrętu do samego siebie, do własnego ciała zdaje się w pisarzu na-
rastać wraz z wiekiem, choć, mam wrażenie (o czym dalej), że narodziło się dość 
wcześnie, wcześnie też zyskało literacki wyraz (jeśliby przyjąć, iż pewne rysy syl-
wetki księdza Siechenia z Ładu serca są projekcją atrybutów autora). Motyw znie-
chęcenia do własnego ciała, podkreślanie jego brzydoty, często wraca na stronicach 
diariusza Andrzejewskiego: „Czując pogardę i wstręt do ciała własnego – nie sposób 
pragnąć ciał innych”, zauważa zniechęcony pisarz w drugim tomie swojego dzien-
nika literackiego7.

Badacze dawno już dostrzegli, jak duże ma znaczenie – w twórczości autora 
Miazgi – ciało i wyobrażenie z nim związane: „Idea, tak zawsze sądził Andrzejewski, 
wszczepia się w ciało i krew, nic dziwnego zatem, że fizjologia najwcześniej sygna-
lizuje gotujący się przełom”8 – zauważyła Maria Janion. W podobnym tonie pisał 
też Dariusz Nowacki, gdy podkreślał, iż współczesny czytelnik Andrzejewskiego 
„stoi przed zadaniem o p o w i e d z e n i a  n i e o p o w i e d z i a n e j  historii – h i s t o-
r i i  p o l i t y c z n e j  i  h i s t o r i i  c i a ł a”9. Ani jednak Janion, ani Nowacki nie 
wychodzą właściwie poza te stwierdzenia – zadanie wciąż jest nie odrobione. W pro-

3 Cz. M i ł o s z, Zniewolony umysł. Kraków 2004, s. 72–73. Podkreśl. W. Ś.
4 Ibidem, s. 77.
5 I. S z y m a ń s k a, Miałam dar zachwytu. Wspomnienia wydawcy. Zebrał i oprac. R. M a t u s z e w-

s k i. Warszawa 2001, s. 196.
6 Cyt. za: A. S y n o r a d z k a, Andrzejewski. Kraków 1997, s. 139. Literacką transpozycją tych za-

pisów osobistych są fragmenty Miazgi.
7 J. A n d r z e j e w s k i, Z dnia na dzień. Dziennik literacki 1972–1979. T. 2. Warszawa 1988, s. 468.
8 M. J a n i o n, Wobec zła. Chotomów 1989, s. 119.
9 D. N o w a c k i, „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katowice 2000, 

s. 120. 
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ponowanym tu szkicu postaram się zasugerować pewne rozwiązania, opowiedzieć 
„historię ciała”.

Fragmenty dzienników i wspomnień Andrzejewskiego publikowane jeszcze za jego 
życia zaskakują otwartością, z jaką pisarz mówi o doświadczeniach i sferach in-
tymnych, prywatnych, kulturowo stabuizowanych. Nie uchyla się przed swego 
rodzaju skatologicznym ekshibicjonizmem, zupełnie nie licującym z kardynalską 
godnością imputowaną mu przez Miłosza. Czystość i brud splatają się szczególnie 
w autorskich Notatkach do autobiografii (1909–1924) w iście szatański węzeł – „po-
trzeba czystości Alfy” napotyka tu dialektyczne przeciwieństwo: s k a l a n i e. Oto 
fragment wspomnień z 1916 r. (Andrzejewski ma wtedy 7 lat):

[...] Lutek, długonogi brunecik [...], zbliżał się do mego wieku, był starszy o rok lub dwa. [...] Był 
silniejszy, szybszy, fizycznie dojrzalszy aniżeli ja, nie miałem w sobie nic z jego zuchwalstwa i upodo-
bania do bijatyk. T r o c h ę  m i  i m p o n o w a ł  i  t r o c h ę  o d s t r ę c z a ł. Chyba nigdy przedtem, 
a i nigdy potem moja c h ł o p i ę c a  m ę s k o ś ć  nie starła się tak blisko i na co dzień z ż y w i o ł e m 
c h ł o p i ę c o ś c i  r ó w n i e  o d m i e n n y m.

Pamiętam: dość często, bodaj co tydzień, chodziliśmy do łaźni [...]. Czarnowłosego i smagłego 
bawiła białość mego ciała, mógł się też chełpić, że jego siusiak lepiej się prezentuje aniżeli mój, szcze-
gólnie w wodzie, gdy u mnie się kurczył, a u niego, skoro się z tej wody wychylał – przeciwnie. [...] 
Skoro zaś znalazłem się wreszcie obok, rozgrzany i mokry, ze swawolnym ognikiem w brązowych oczach, 
chwytał mnie za przeguby rąk, przyciągał do siebie i mocnym uchwytem w pasie lub poniżej ramion 
zmuszał do siłowania. Nie wykluczam, ż e  t e  z m a g a n i a  w  w a n n i e  m o g ł y  m i e ć  d l a  m n i e 
p e w i e n  u r o k, a  c i e l e s n a  b l i s k o ś ć  s t r y j e c z n e g o  b r a t a  n i e  b y ł a  m i  n i e m i ł a. [...] 
Lutek wiedział, że mnie pokona, ja – że ulegnę, obaj znaliśmy swoje myśli [...]. Czasem, by nierówne 
zapasy skrócić, ulegałem prawie natychmiast, ale Lutek nie lubił kapitulacji łatwej i szybkiej, więc gdy 
przedwcześnie w jego ramionach wiotczałem, stawał się agresywny i brutalny, rozmyślnie zadawał ból 
[...], początkowe igraszki przekształcały się w bójkę. [...] świadomy, że nie lubię mokrych włosów [...], 
chwytał mnie za kark i zmuszał do zanurzenia głowy, dając mi spokój wtedy dopiero, gdy zaczynałem 
się krztusić i rozpaczliwie bulgotać. Miał wszystkie racje, żeby czuć się tryumfatorem, dawał też temu 
wyraz [...]: stał rozkraczony na całą szerokość wanny, z dłońmi wspartymi o zwięzłe biodra, jego błysz-
czące oczy i rozchylone w uśmiechu usta [...] aż nadto wyraźnie mówiły: popatrz, popatrz, jaki ja jestem! 
Podbrzusze, w przeciwieństwie do mojego n a g i e g o  j a k  p u p k a, miał już pociemniałe, chłopięcy 
ptaszek prowokująco duży, i co mnie przyprawiało o lękliwie, a także i zazdrośnie zdziwiony niepokój: 
samodzielnie żywy, bo wbrew nieruchomości ciała poruszał się, wyprężał, podnosił i opadał, nie wiado-
mo skąd i przy pomocy jakich sztuczek osiągając suwerenną niezależność. [N 191–193; podkreśl. W. Ś.]10

Dłuższa ta sekwencja, jak również kolejne fragmenty Notatek do autobiografii 
(1909–1924), które będę tu omawiał, muszą być odniesione do szerszego kontekstu 
tomu, w jakim się ukazały. Nowe opowiadania Andrzejewskiego nie trafiły w swój 
czas, odbiorcy nie dostrzegli niezwykłości książki, która do dziś nie budzi też więk-
szego zainteresowania „andrzejewskologów”. Złożyło się na to kilka przyczyn – po 
pierwsze, najnowsza wtedy twórczość Andrzejewskiego jakby się rozmijała z czytel-
niczymi oczekiwaniami; recenzenci i krytycy niewiele uwagi poświęcali nowym 
tekstom, a większość spośród recenzji mało była przychylna autorowi Popiołu 
i diamentu. To, na co czytelnicy czekali i co wzbudzało wielkie nadzieje pisarza, to, 

10 Skrótem N odsyłam do: J. A n d r z e j e w s k i, Nowe opowiadania. Warszawa 1980. Ponadto sto-
suję skrót do powieści tego samego autora: Ł = Ład serca. Warszawa 1957. Liczby po skrótach 
wskazują stronice.
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oczywiście, publikacja Miazgi (1979, 1982), która swoim gatunkowym ciężarem 
i epickim rozmachem zdawała się przytłaczać wszystko inne. Na tę czytelniczą 
obojętność wpływ też miały prawdopodobnie kwestie pozaliterackie – nikomu chy-
ba nie trzeba przypominać, czym głowy Polaków zajęte były w 1980 roku...11 

Mimo to dziwi fakt, że przynajmniej niektóre z utworów12 nie wywołały skan-
dalu literackiego i obyczajowego. Oto bowiem w Notatkach do autobiografii (1909–
1924)13 Andrzejewski opowiada – jak już widzieliśmy, dość obcesowo – o swoich 
młodzieńczych erotycznych przeżyciach z kuzynem Lutkiem14, o spleceniu erotyzmu 
z okrucieństwem, a dalej snuje parazytologiczne rozważania o nękających go owsi-
kach i wszach łonowych, aż wreszcie zwierza się z traumatycznego i skatologiczne-
go epizodu w swoim życiu. Ekshibicjonistyczne passusy ukazujące przyjemności 
masochistyczne w połączeniu ze skatologicznymi wspomnieniami współbrzmią 
z tonem większości pomieszczonych w tomie tekstów, w których kategorie czystego/
nieczystego stanowią nierzadko element strukturujący przedstawioną (i nasyconą 
relacjami przemocy) rzeczywistość: w Pierwszej miłości, otwierającej zbiór opowia-
dań, chłopiec „przerabia” dziewczynkę w chłopca, co dokonuje się m.in. przez to, 
że zaznajamia jego/ją z tym, czym jest oksymoroniczny „czysty brud” (N 11, 13). 
Następny tekst, W Dzień Zwycięstwa wieczorem, mówi o bójce dwóch głuchoniemych 
mężczyzn, którzy zwierają się w bezrozumnej walce w momencie, gdy całe miasto 
grzmi od salw obwieszczających pokonanie hitlerowskich Niemiec. Opowiadanie 
Ciemna gwiazda to utwór dość jawnie autobiograficzny i homoerotyczny, aż pro-
szący się o rozszyfrowanie personalnego klucza. Złączony z erotyzmem temat bru-
du powraca w nim jako wyznanie jednego z bohaterów – Stasia, który „w trakcie 
rozmowy o Tomaszu Mannie [...] nagle, bez żadnego związku z tematem naszej 
dyskusji, oświadczył, że po stosunku z dziewczyną musi wziąć tusz [...]” (N 60)15. 
Kolejne opowiadanie – jedno z najmroczniejszych, jakie Andrzejewski napisał, no-
szące tytuł Po tamtej stronie – stanowi diaboliczną mieszankę przemocy, koprofagii, 

11 Należy dodać, że ukazanie się Nowych opowiadań w 1980 r. stało się możliwe także dzięki zelżeniu 
cenzury. Biografka pisarza, S y n o r a d z k a  (op. cit., s. 176), przypomina, że „w roku 1976 An-
drzejewski postanowił opublikować zbiór zawierający kilka nie drukowanych utworów napisanych 
jeszcze w latach sześćdziesiątych oraz parę dzieł najnowszych. Tomik Nowe opowiadania złożony 
w »Czytelniku« nie otrzymał zgody na rozpowszechnianie. Było to wynikiem wymowy ideologicznej 
kilku zawartych w zbiorze tekstów (Wyznanie osobiste, Msza za poetę zmarłego na emigracji), ale 
z pewnością także represją za pozaliteracką działalność autora”. 

12 Tytuł Nowe opowiadania wydaje się nieadekwatny, gdyż oprócz 6 opowiadań w tomie znajdziemy 
również 3 teksty nie spełniające genologicznych kryteriów opowiadania: esej wspomnieniowy, 
odczyt, fragmenty autobiografii.

13 Stanowią one znacznie rozszerzoną, nową wersję Książki dla Marcina z r. 1954, w której jednak 
cytowanych tu i komentowanych fragmentów nie było. Zob. Z. K o p e ć, Jerzy Andrzejewski. Poznań 
1999, s. 153.

14 Jeśliby przyjąć za dobrą monetę opinię N o w a c k i e g o  (op. cit., s. 107), że autobiografizm Andrze-
jewskiego jest fingowany i ułożony z „cudzego słowa”, to oczywistym kontekstem opowiadanej przez 
niego historii erotycznych urzeczeń jest J. I w a s z k i e w i c z a  pławienie koni z Książki moich 
wspomnień (Warszawa 1975, s. 111–112). Andrzejewski jednak znacznie dosadniej i bardziej bez-
pośrednio omawia przeżycia, które w Iwaszkiewiczowskim opisie ulegają daleko idącej idealizacji. 

15 Dodajmy, że Staś to homoseksualista, natomiast jego partnerka jest androgyniczna, dominująca 
i podporządkowuje sobie dość zniewieściałego Stasia. 
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homoseksualizmu i szaleństwa. W Wyznaniu osobistym, kolejnym tekście zbioru,  
naszą uwagę zwraca autodeskryptywne zdanie: 

Żona moja twierdzi, że swego czasu znacznie lepiej znosiłem bombardowania i stan osobistego 
zagrożenia niż kurz na biurku albo zapachy kuchenne przenikające do pokojów. A choć brzmi to może 
nieco groteskowo i niemal niewiarygodnie, mam wrażenie, że istotnie tak właśnie ze mną było i jeszcze 
jest. [N 134]

W dalszej zaś części Wyznania osobistego Andrzejewski porównuje pisanie do 
zanieczyszczonej rzeki Hudson, a wreszcie do pracy skarabeusza lepiącego kulkę 
łajna (N 140–143). Kolejnym tekstem znajdującym się w tomie są właśnie Notatki 
do autobiografii (1909–1924), ku którym autor prowadzi nas tymi słowy: 

Do spisywania notatek przystąpiłem z myślą, iż będą opublikowane i czytane, jednak inspiracją 
silniej pobudzającą u początku i w trakcie pracy była moja kondycja osobista, cokolwiek rozchwiana 
i mętna. [N 145]

Wyposażeni w tę wiedzę o całości zbioru opowiadań Andrzejewskiego, wróćmy 
do cytowanego fragmentu Notatek do autobiografii (1909–1924). Mówiąc o quasi-
-erotycznych zbliżeniach z kuzynem, buduje pisarz ciąg opozycji zastępczych. 
Prymarna jedność płci bohaterów i bliskość rodzinna zostają zneutralizowane 
antynomią konstytuowaną poprzez opozycje siła/słabość, dojrzałość/niedojrzałość, 
aktywność/bierność, później także wiejskość/miejskość. Najciekawsza wydaje się 
wszakże różnica niemal kastracyjna. Członek młodego Andrzejewskiego właściwie 
nie istnieje – kurczy się w wodzie i jest „nagi jak pupka [...]”, podczas gdy członek 
kuzyna tężeje w wodzie, a ponadto jest „prowokująco duży [...]”, niepokojący, bo 
„samodzielnie żywy [...]”, „wbrew nieruchomości ciała poruszał się, wyprężał, pod-
nosił i opadał, nie wiadomo skąd i przy pomocy jakich sztuczek osiągając suwe-
renną niezależność”. Absolutną bierność i pasywność – ośmielę się nawet powiedzieć 
(upoważnia mnie do tego skojarzenie „ptaszka” z „pupką”), że a n a l n o ś ć  – zesta-
wiono z nadzwyczajną aktywnością, hiperaktywnością: kuzyn w pewnym sensie 
sam jest fallusem, jeden i drugi wyprężają się dumnie nad „ulegającym” i „wiotcze-
jącym” Andrzejewskim. Wzwiedziony członek Lutka promieniuje na resztę ciała, 
wydaje się tak ożywiony, że niemal z niego się wyrywa. Nie musimy mieć wielkiej 
wyobraźni, by domyślić się jego penetracyjnej mocy! Bardziej przeczuwana niż 
wyobrażana, sprawia ona, iż w podmiocie mieszają się emocje: fascynacja i prze-
rażenie, Lutek doświadcza też sadystycznej przyjemności podczas zbliżenia się obu 
ciał w bójce. A oto dalszy ciąg wyznania:

Dzięki niezbyt skomplikowanym skojarzeniom przychodzi mi w tej chwili na myśl (29 V 1972), że 
towarzysko-intelektualna dialektyka Witolda Gombrowicza, świadomie i z maniakalnym uporem sto-
sowana przez niego w zetknięciu z ludźmi, choć na wyższych kondygnacjach rozeznania ulokowana – 
w podstawowych zasadach mechanizmu podobna była, jeśli nie identyczna, do cielesnych gier, prak-
tykowanych przez mego dziewięcioletniego kuzynka dla zaspokojenia jego potrzeb własnych, lecz z e 
m n ą  i  p r z e c i w k o  m n i e. [N 193; podkreśl. W. Ś.]

Niewiarygodny to przeskok – młodzieńcza opowieść z łaźni przekłada się bez-
pośrednio na literacko-towarzyskie perypetie pisarza, prefiguruje dręczącą go 
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w wieku dojrzałym relację z Gombrowiczem16. Bo trzeba dodać, że fakt, iż autor 
Pornografii zostaje obsadzony w roli kuzyna-dręczyciela, oznacza, że dorosły An-
drzejewski obsadza się w roli podmiotu-dręczonego, więc i emocje, jakich doświad-
cza, są w swoim zasadniczym rysie tożsame z emocjami doznawanymi w łaźni: 
pragnienie, upokorzenie, podziw i niechęć. A także rozbicie wewnętrzne wreszcie, 
bo wszystko to, jak powiada narrator: „ze mną i przeciwko mnie”. Agresywny popęd 
skierowany przeciwko samemu sobie nosi nazwę masochizmu i z masochistycznej 
przyjemności/przykrości Andrzejewski zdaje nam tu sprawę. Przywoływane i po-
wtarzające się (by nie powiedzieć: persewerowane) seanse odbywane z Lutkiem 
w łaźni określają więc pewien modus funkcjonowania dorosłego pisarza względem 
przynajmniej niektórych innych mężczyzn, reprezentowanych tu przez Gombrowi-
cza, znanego z upodobania do poniżania Andrzejewskiego. 

Wróćmy jednak do tekstu i zdarzeń w łaźni:

zawieszenie broni obowiązywało wówczas dopiero, gdy starszy i silniejszy [Lutek], nasycony własnym 
zwycięstwem i moją porażką, uznał, iż trzeba się namydlić i brud spłukać, chyba instynkt chłopskich 
przodków odzywał się w nim w tym kulminacyjnym, obrzędowym momencie kąpieli. Po skupionych 
ablucjach szybko odzyskiwał swobodę. Spór wynikał natychmiast, gdy opuszczaliśmy wannę. Lutek nie 
korzystał z ręcznika, nie lubił się wycierać [...]. Ja natomiast nie cierpiałem wilgoci pod odzieżą, nawet 
tak lekką i przewiewną jak letnia. Niestety, rzadko kiedy udawało mi się dokładniej wytrzeć. Lutek 
wydzierał mi ręcznik, a gdy usiłowałem wyschnąć w sposób naturalny – na roścież otwierał drzwi ka-
biny. Tak więc, daleki od dziarskiego ożywienia, opuszczałem budynek kąpielowy b r u d n i e j s z y  w e 
w ł a s n y m  s a m o p o c z u c i u  a n i ż e l i  p r z e d t e m, nawilgły trykocik niczym obustronny kompres 
ziębił mi piersi i plecy, m o k r o  i  k l e j k o  m i a ł e m  w  k r o k u, uroda moich włosów była sponie-
wierana, nie mogłem odczuwać zadowolenia, n i e  m o g ł e m  s i e b i e  l u b i ć. [N 193–194; podkreśl. 
W. Ś.]

Skutkiem kąpieli jest zatem s k a l a n i e, przynajmniej psychiczne, i brak ak-
ceptacji samego siebie, poczucie sponiewierania. Materialny nośnik tego brudu 
stanowi woda, którą ocieka ciało chłopca. Udobitnione zostało to, co odczuwane 
w kroczu: tam jest nie tylko „mokro”, ale i „klejko” – śluzowato. Jeden z tych łazieb-
nych seansów zakończył się dla Andrzejewskiego szczególnie mocnym skalaniem:

Pewnego razu [...], gdy wracaliśmy z kąpieli i jeszcze się znajdowaliśmy na terenie cukrowni, Lutek 
nagle pchnął mnie w bok i nim się zorientowałem, moje bose stopy [...] ugrzęzły w g ę s t e j  i  l e p k i e j 
m a z i, była to smoła już nie gorąca, lecz jeszcze nie stwardniała. T o  b y ł o  o k r o p n e  i  o b r z y d l i-
w e: żwir, piasek i kurz przylepiały się do moich czarnych kopytek, nie chciałem się w takim stanie 
pokazać w domu, więc przy napotkanej po drodze studni próbowałem obmyć s p a s k u d z o n e  stopy, 
daremne były jednak moje wysiłki, dość gruba i zesztywniała warstwa smoły okazała się odporna na 
zimną wodę, siedziałem zatem przy studni osowiały, z mokrą moją piastowsko-pacholęcą głową, tępo 
wpatrzony w błotnistą kałużę [...], Lutek coś mówił i mówił, wreszcie się zniecierpliwił, machnął ręką 
i poszedł. 

Co robiłem potem i kiedy wróciłem do domu – nie pamiętam, mogłoby to świadczyć, że skoro czło-
wiek, nawet małoletni, posiada oprawcę, on przede wszystkim jest ważny, nie – ofiara. [N 194; podkreśl. 
W. Ś.]

Upatrywanie w tej scenie jakiegoś rodzaju „sceny pierwotnej” i rozpoznanie 

16 O tej relacji w kontekście dziennika literackiego Andrzejewskiego piszę w szkicu Kawałek tortu 
Fedora – męskocentryczna wyobraźnia Jerzego Andrzejewskiego („Teksty Drugie”, w druku).
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w niej bezpośrednich odniesień do twórczości byłoby dość naiwnym biografizmem, 
niemniej fakt wydaje się interesujący, że owa scena to kolejna scena w przywoły-
wanej sekwencji kończąca się uogólnieniem – w pierwszej scenie tyczyło ono relacji 
z Gombrowiczem, w obecnej zaś wiąże się z ambiwalencją: ofiara/oprawca. Smoła, 
w którą Lutek wtrąca Andrzejewskiego, skojarzona jest z nieczystością, z błotem, 
a może nawet i gównem (smołę i kał utożsamia polszczyzna, wszak pierwsze stolce 
niemowlęcia to właśnie smołka). Brud, którym zostały wymazane stopy Andrzejew-
skiego, zamienia je w kopytka. S k a l a n i e  smołą, do jakiego doszło, wiąże się 
z ostatecznym ubrudzeniem ofiary: ofiara jest brudna, bo jest ofiarą, i jest ofiarą, 
bo jest brudna. 

Wysmarowanie smołą/kałem stóp podmiotu stanowi sataniczne (smoła to 
przecież materia diabelska) odwrócenie sakramentu bierzmowania, w którym sza-
farz namaszcza krzyżmem czoło wiernego, by poświadczyć jego osiągnięcie stanu 
dojrzałości religijnej. 

Od tego s k a l a n i a, które z pozoru wyniknęło przypadkowo w trakcie zabawy, 
a w rzeczywistości stanowiło (retroaktywnie) rodzaj bluźnierczego sakramentu, 
Andrzejewski już nigdy się nie wyzwoli, ma – przywołajmy choćby cytowane tu 
Wyznanie osobiste – obsesję czystości, ale im obsesyjniej chce być czysty, tym 
bardziej okazuje się skalany, a przynajmniej tak sam siebie postrzega. Oto bowiem 
kilkadziesiąt stronic dalej wyznaje:

Od pewnego czasu cierpiałem na dolegliwość mało poważną, lecz złośliwie dokuczliwą: ulokowały 
się we mnie robaki, tzw. owsiki. Ta minichoroba, prawie nagminna w wieku dziecięco-chłopięcym, 
wielokrotnie miała się we mnie zagnieżdżać, jeszcze w latach pełnej męskości stawałem się obiektem 
szczególnie przewlekłej inwazji tych drobnych i, kosztem o f i a r y, w której się zagospodarowują, dobrze 
wypasionych robaków. W ogóle przez całe prawie życie, jakby w  o d w e t  z a  w r o d z o n ą  p o t r z e b ę 
c z y s t o ś c i, r o b a c t w o  o r a z  o w a d y  n a p a s t l i w i e  k ą s a j ą c e  b a r d z o  m n i e  l u b i ł y. 
Szczególnie pchły l g n ę ł y  d o  m n i e  z  n a m i ę t n ą  m i ł o ś c i ą, skakały na mnie wszędzie i przez 
cały okrągły rok bywało, że całe ciało miewałem pokryte nieznośnie swędzącymi bąblami. Na dobrą 
sprawę dopiero od kilku lat zaniechały mnie, widocznie już ich nie p o c i ą g a  zapach mojej skóry i nie 
smakuje im moja krew. Zdaje się, że starzejącym się ciałem tylko mendy nie gardzą. [N 209; podkreśl. 
W. Ś.]

Brud (robaki i pasożyty jako znaki nieczystości) łączy się tu znowu z seksual-
nością, a ściślej mówiąc – ze sferami erogennymi: odbytem i genitaliami. Jeden 
podgryzany przez owsiki, drugie kąsane przez mendy. Oczywiście, trudno dociec, 
na ile rzeczywiście narratora ponadstandardowo nękały pasożyty, na ile zaś nęka-
nie to było formą projekcji, tak jak wcześniej projekcją było skalanie wodą. Przy-
toczona deklaracja, bez względu na to, czy odzwierciedla istotę rzeczy czy też nie, 
stanowi swego rodzaju autodenuncjację i przejaw samoponiżenia: pisarz – autory-
tet moralny, mówi o najintymniejszych przeżyciach, choć nie tak dawno na stroni-
cach opowieści Idzie skacząc po górach oraz, jeszcze wyraźniej, w utworze Już 
prawie nic denuncjował i krytykował wścibstwo dziennikarzy, dla których znacze-
nie ma nie dzieło Antonia Ortiza czy Hermana Eisbergera, lecz właśnie sekrety ich 
osobistego życia i alkowy. Opowiadana w Notatkach do autobiografii (1909–1924) 
prywatność jest właściwie intymnością, i to intymnością silnie w europejskiej kul-
turze stabuizowaną. Andrzejewski dobrowolnie dopuszcza nas tam, gdzie nawet 
najbardziej wścibscy żurnaliści nie są skłonni zaglądać... 
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Zwróćmy również uwagę, że pisarz opowiadając o tych wstydliwych dolegliwo-
ściach znowu sytuuje się – expressis verbis – w roli ofiary. Wraz z tą autodeskryp-
cją powraca dynamika przemocy znana nam już z łaziebnych spotkań z Lutkiem. 
Nie dziwi zatem fakt, że o pasożytach mówi Andrzejewski językiem miłości i pożą-
dania, bo – dziwnym trafem – ta dziecięca przypadłość gnębi pisarza także w doro-
słym życiu, a więc wtedy, gdy nasza seksualność jest już najczęściej w pełni 
ukształtowana, a owsiki raczej nam nie doskwierają. Oczywiście, potocznie również 
mówimy np., że komar l u b i  czyjąś krew, lecz Andrzejewski te emocje hiperboli-
zuje, przez co język wspomnienia daleko wykracza poza potoczność i staje się 
perwersyjny: owady „lgną z namiętną miłością [...]”, zapach skóry „pociąga je” 
(potocznie mówi się raczej, że przyciąga), w ostateczności starym ciałem „nie gardzą” 
już tylko wszy łonowe (mendy – i wyłącznie mendy – wciąż go pragną), gdyż inne 
pasożyty właśnie nim (starym ciałem pisarza) wzgardziły!17 Zapewne ukształtowa-
nie fragmentu i hiperbolizacja języka mają charakter nieco żartobliwy, ale żart ten 
(jak każdy dowcip, czego uczy nas Freud) służy autorowi do powiedzenia czegoś 
o sobie i o dręczących go obsesjach.

Jeszcze jedna reminiscencja zasługuje tu na przywołanie, gdyż łączy się z in-
teresującymi nas kategoriami skalania i analności: 

Nie wspominałbym zresztą o tych nocnych lunatyzowaniach, gdyby jedno z nich, bodaj ostatnie, 
nie skończyło się kompromitującą katastrofą. Stało się to wiosną roku 1923 na statku „Bajka”, podczas 
parodniowej szkolnej wycieczki do Płocka. Zapewne podróż wodą i w słońcu, a potem zwiedzanie zabyt-
ków miasta sprawiły, iż wieczorem poczułem się bardzo zmęczony i ledwie zmierzch zaczął zapadać, 
zszedłem z pokładu. W kajucie zasnąłem szybko i twardo. A ocknąłem się w scenerii, jakiej w najkosz-
marniejszym śnie nie potrafiłbym wyśnić. Gdy zabrakło opiekuńczych ramion matki i jej uspokajają-
cego głosu, poniosły mnie owe niewiadome wewnętrzne fermenty, nieprzytomny wylazłem w nocnej 
koszuli (pyjamy nie były jeszcze w powszechnym użyciu) na pokład i tam, przykucnąwszy, z r o b i ł e m 
k u p ę, w tej właśnie hańbiącej pozycji rozbudził mnie zbiorowy rechot. Powracającego z zaświatów 
i z przerażeniem rozglądającego się wokół zmętniałymi jeszcze oczami otaczali koledzy, i c h  w y s o k i e, 
t r o c h ę  z d e f o r m o w a n e  s y l w e t k i  i  ś m i e c h  o s a c z a ł y  m n i e  n i e s z c z ę s n e g o, j a k 
z a s z c z u t e  z w i e r z ą t k o, księżyc, bliski pełni, bezwstydnie rozjaśniał mroki. Chciałem uciec, gdzieś 
się skryć, nie mogłem, zmuszono mnie, abym uprzątnął d o w ó d  p r z e s t ę p s t w a, ktoś litościwy 
przyniósł jakiś papier, co było później tej nocy i nazajutrz – nie pamiętam [...]. [...] mogę się tylko po 
omacku domyślać, iż całe zdarzenie [...] mogło mnie przytłoczyć swoim ciężarem i wyrzucić s a m o t -
n e g o  i  n a p i ę t n o w a n e g o  poza orbitę, po której bezpiecznie i beztrosko dotąd krążyłem. Jakkol-
wiek było i jakikolwiek wpływ na mój dalszy rozwój miała, czy mogła mieć ta historia – moja p a m i ę ć 
s y g n al i z u j e  z  w i a r y g o d n o ś c i ą  d o c i e r a j ą c ą  d o  g r a n i c  p e w n o ś c i, i ż  w ł a ś n i e 
r o k  1 9 2 3  b y ł  p o d  w i e l o m a  w z g l ę d a m i  p r z e ł o m o w y m  w  m o i m  ż y c i u. [N 236–237; 
podkreśl. W. Ś.] 

Historia, która przydarzyła się Andrzejewskiemu, każdego wprawiłaby chyba 
w konsternację i każdemu zapadłaby w pamięć. Nie ma wątpliwości, że publiczne 

17 Nadzwyczajna liczba owadów i robaków przywołuje dwa ciągi skojarzeniowe. Pierwszy jest, oczy-
wiście, trupi – trup stanowi pożywkę dla much i larw; drugi, nie mniej ważny, to motyw satanicz-
ny, wpisujący się w ciąg zdarzeń rozpoczętych opacznym „bierzmowaniem” w smole, przemianą 
stóp w „kopytka”. Bycie żywicielem owadów czyni z narratora „władcę much i komarów” – Belze-
buba (nieprzypadkowo, mam wrażenie, Janion w swojej książce Wobec zła umieściła obok siebie 
szkice o Andrzejewskim i o Władcy much W. Goldinga).
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wydalanie jest w naszej kulturze niewyobrażalnym skandalem18. Odczytajmy 
wszakże tę historię nie jako pojedyncze wspomnienie z młodości, lecz jako element 
gry brudu i czystości, którą prowadzi Andrzejewski we wszystkich niemal utworach 
składających się na Nowe opowiadania. Defekacja (przestępstwo) wytwarza napię-
cie między podmiotem („samotnym i napiętnowanym”) a otaczającymi go ludźmi. 
Kupa (wizualny dowód przestępstwa) musi zniknąć, podmiot musi sam ją uprząt-
nąć – tylko w ten sposób zostanie przywrócony stan pierwotny, niezakłócony, 
a podmiot odzyska szansę na reintegrację z grupą. Opisane wydarzenie miało 
najprawdopodobniej decydujący wpływ na jego dalsze życie – mówi nam Andrze-
jewski i jest to trzecie uogólnienie.

Andrzejewski był homoseksualistą i pomimo małżeństwa – jak zaświadczają zna-
jący go ludzie – dość otwarcie do kwestii własnego homoseksualizmu podchodził. 
Nie zmienia to jednak faktu, że homoseksualność stanowiła dla niego problem na 
wielu poziomach: społecznym, psychologicznym czy twórczym. W notatkach auto-
biograficznych zdaje się on sytuować homoseksualność, utożsamianą z brudem 
i analnością, w obszarze, mówiąc po Bachtinowsku, „dołu materialno-cielesnego”. 
W błyskotliwym eseju Tomasz Sikora pisze:

Odbyty homoseksualnych mężczyzn to szczególnie gorący temat. Seks analny nieodwracalnie 
skazuje gejów na brud, może nawet dosłownie na umazanie gównem. Od gejowskich tyłków zdaje się 
zależeć los rodziny, społeczeństwa, ba, całej cywilizacji. Fascynacja analnością zagraża patriarchalnym 
konstrukcjom męskości, a zwłaszcza imperatywowi męskiej samokontroli, terytorialnej/cielesnej su-
werenności i nienaruszalności19.

Klasyczną analizę wyobrażonych związków pomiędzy analnością, brudem, 
homoseksualnością a śmiercią przeprowadza Leo Bersani w eseju Czy odbytnica 
jest grobem?20 Utożsamienie brudu, analności i homoseksualizmu, którego najgło-
śniejszym wyrazicielem w Polsce jest ostatnio ksiądz Dariusz Oko, stanowi pewien 
względnie stały element seksualnej wyobraźni Zachodu21. Bersani zwraca uwagę 
m.in. na to:

publiczny dyskurs na temat homoseksualistów jest [...] niepokojąco podobny do reprezentacji prosty-
tutek w XIX w., które przedstawiano jako „naczynia skażenia, przenoszące k o b i e c e  choroby wene-
ryczne na n i e w i n n y c h  mężczyzn [...]”22. 

18 Zob. np. D. L a p o r t e, History of Shit. Transl. N. B e n a b i d, R. E l - K o u r y. London 2000, 
s. 42–44.

19 T. S i k o r a, Odmieńcy/śmieci. „Kultura Współczesna” 2007, nr 4, s. 57.
20 L. B e r s a n i, Czy odbytnica jest grobem? Przeł. M. A. P e l c z a r. W zb.: Teorie wywrotowe. Anto-

logia przekładów. Red. A. Gajewska. Poznań 2012. Wcześniej jeszcze o „rewolucyjności” seksu 
analnego pisał w Le Désir homosexuel (Paris 1972) G. H o c q u e n g h e m  (szerszy przegląd różnych 
stanowisk oferuje D. M. P r ov e n c h e r  áQueer French. Globalization, Language and Sexual Citi-
zenship in France. Ashgate 2007, s. 72–78ñ).

21 Wyobrażenia te, intensyfikując się w momencie wybuchu epidemii AIDS, nabrały performatywnej 
mocy. To niebezpieczne zjawisko zainspirowało Bersaniego do napisania w 1985 r. wspomnianego 
eseju. 

22 B e r s a n i, op. cit., s. 764.
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Narrator Notatek do autobiografii (1909–1924) (sam Andrzejewski?) nie postrze-
ga siebie jako zarażonego chorobą weneryczną, ale jako zarobaczonego, podgryza-
nego przez owsiki i wszy łonowe. Jego ciało karmi te robaki i pasożyty, jakby było 
martwe – jakby sam był martwy. Nie poddany obrzędowej akulturacji trup, kał 
i odmieniec (homoseksualista) mają ze sobą wiele wspólnego – przede wszystkim 
są odpadami: 

Trupy są, ni mniej, ni więcej, jak tylko odpadami, które należy pogrzebać. Chrześcijański Zachód 
z podobnym wstrętem traktuje smród gówna i smród trupa [...]. Zagrożenie kojarzone ze zmarłymi może 
być uchylone jedynie wówczas, gdy zasada demokratycznej równości zostanie rozszerzona na martwe 
ciała w takim samym stopniu, w jakim dotyczy żywych. Wybawiony z promiskuitycznej anonimowości 
masowego grobu trup staje się obiektem kultu. Jako jednostkowy – trup przestaje być cuchnącym 
odpadem, nabiera godności szczątek; zrywa swoje związki z kloaką i staje się dobrym, nabożnie prze-
chowywanym ekskrementem23. 

„Kobiety i geje rozkładają nogi z nienasyconym apetytem na destrukcję”. Taki 
homoseksualista „nie jest w stanie odmówić sobie samobójczej ekstazy bycia ko-
bietą”24. Skąd ta samobójczość? Bersani dowodzi – przywołując m.in. prace Miche-
la Foucaulta, Johna Boswella i pośrednio Kennetha J. Dovera – że nawet w kultu-
rach, które akceptują zachowania homoerotyczne, granicą akceptacji jest recep-
tywność: „istnieje prawna i moralna niekompatybilność seksualnej pasywności 
i autorytetu obywatelskiego”, „Pozwolić się penetrować oznacza zrzec się władzy”25. 
Pasywność świadczy o roztopieniu się podmiotu w seksualnej (i tanatycznej) jouis-
sance (rozkosz, ekstaza); dominuje przekonanie, że „oznaczający samozniszczenie 
seks analny jest zasadniczo i pierwotnie utożsamiany z fantazmatycznym misterium 
niezaspokojonej, niepowstrzymanej kobiecej seksualności” – dlatego, jak głosi tytuł 
eseju Bersaniego, „odbyt jest grobem” męskiego podmiotu, a seks analny budzi 
wstręt, który Julia Kristeva diagnozuje jako coś, co wprawdzie „wyznacza podmiot, 
lecz nie oddziela go radykalnie od tego, co mu zagraża, przeciwnie – ujawnia, że 
podmiot jest w ciągłym niebezpieczeństwie”26.

W podejściu do homoerotyzmu u Andrzejewskiego internalizacja kulturowych 
stereotypów i lęków, z jaką mamy do czynienia w przypadku jego twórczości, bywa 
przełamywana przez inne sposoby kodowania nienormatywnego pożądania27. Wy-
daje się, iż właśnie internalizacja tych kulturowych przekonań, w jakich homoero-
tyzm łączy się z masochizmem, nieczystością i śmiercią, stanowi uczuciową domi-
nantę wielu utworów autora Bram raju. Jej wyrazem są powracające (znowu 
chciałoby się powiedzieć: persewerowane) motywy skatologiczne. 

23 L a p o r t e, op. cit., s. 74. Zob. też J. K r i s t e v a, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. 
M. F a l s k i. Kraków 2007, s. 103: „Gnijące ciało, pozbawione życia, całkowicie staje się nieczy-
stością, przejściowe kłębowisko, dwuznaczny element między tym, co zwierzęce, a tym, co nieorga-
niczne, [...] trup to fundamentalne zanieczyszczenie”.

24 B e r s a n i, op. cit., s. 765.
25 Ibidem, s. 766.
26 K r i s t e v a, op. cit., s. 15.
27 Przypomnijmy np., że utwór Przed sądem jest uwzniośleniem niewypowiadalnego pożądania (for-

muła G. Ritza) i należy do najpiękniejszych w polskiej, a być może i światowej literaturze. Szerzej 
o różnych pryzmatach więzi jednopłciowych u Andrzejewskiego piszę w nadmienionym tu już 
szkicu Kawałek tortu Fedora.
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Jeśliby szukać krótkich, hasłowych formuł porządkujących podejście najważ-
niejszych pisarzy polskiego modernizmu do homoseksualizmu, można by stwierdzić, 
że dla Iwaszkiewicza jest to sublimacja, dla Gombrowicza intelektualizacja (a więc 
również pewna forma sublimacji), dla Andrzejewskiego zaś – odmowa sublimacji. 
Odmowa ta ma dalekosiężne skutki – odmieniec staje się trupem na gnojowisku 
analogicznie do Maćka Chełmickiego, który nie zatrzymuje się na komendę woj-
skowego patrolu: 

Podobnie jak odpady, seksualna „odmienność” jest „nieodłącznym efektem społecznie opłacalnej 
produkcji”, a raczej reprodukcji, i wymaga się od niej „wzbogacenia cywilizacji poprzez sublimację”. 
System społeczny produkuje odmieńca w tym samym stopniu co heteroseksualistę, choć w mniej oczy-
wisty sposób. Postrzegany jako społecznie „bezproduktywny” odmieniec (obowiązkowo wyobcowany 
i nieszczęśliwy) ma dowieść swojej wartości poprzez wzmożoną sublimację, przez jakieś cenne dokona-
nia artystyczne lub intelektualne, przez zaangażowanie się w działalność społeczną28.

Uprawianie literatury, analogicznie do uprawiania każdej innej sztuki, czy –
szerzej mówiąc – wszelka aktywność pożądana z punktu widzenia społecznego jest 
już sama w sobie czynnością o charakterze sublimacyjnym, pozwalającą na przy-
najmniej częściowe odkupienie odmieńczych win. Formułując myśl o odmowie 
sublimacji, muszę ją zatem doprecyzować. Sięgam w tym celu do Miłosza: 

Im więcej martwił się swoim nieuporządkowanym życiem, tym bardziej cenił czynność odkupiają-
cą, jaką było dla niego pisanie, i tym bardziej nadawał jej wagę uroczystego obrządku29.

Komentarz Miłosza dotyczy funkcji, jaką uprawianie literatury spełniało dla 
samego Andrzejewskiego. Pisanie, krótko mówiąc, miało być dla niego zbawcze, 
nadawać sens – to już moje dopowiedzenie – odmieńczej egzystencji. W tym zna-
czeniu więc było jak najbardziej sublimacyjne30. Opinię Miłosza dobitnie potwierdza 
obserwacja innego spośród przyjaciół Andrzejewskiego – Zygmunta Mycielskiego:

Pisze o sobie, oczywiście. Marysia [tj. żona Andrzejewskiego] widzi w nim potwora, erotomana, 
alkoholika – to wszystko prawda. Jerzy w domu – to potwór. Co z takim robić? A  o n  m y ś l i  t y l k o 
o  w a r t o ś c i  t e g o, c o  p i s z e, niepokoi się, czy to nie grafomania, pije, bełkocze i chwyta się nagich 
chłopaków, chce utrzymać, złapać młodość31. 

Odmowa sublimacji dotyczy tego, co Andrzejewski p i s z e, a nie tego, że p i s z e, 
bo p i s a n i e  samo w sobie ma już charakter sublimacyjny. W tej części swoich 
rozważań chciałbym skupić się na dwu sprawach: na funkcji p i s a n i a  jako sub-
limacji, a następnie na tematyzowanej w tym, co Andrzejewski p i s z e, odmowie 
sublimacji, która wyraża się w – r o z p i s a n e j  na różne postaci – degradacji cie-
lesności pożądającego podmiotu. 

Fragment Mszy za poetę, dzięki podwójnemu ulokowaniu publikacyjnemu, jest 
zarazem utworem Adama Nagórskiego (w Miazdze), jak i samego Andrzejewskiego 
(w Nowych opowiadaniach, a wcześniej – bezdebitowo – w „Zapisie”). Kroki boha-

28 S i k o r a, op. cit., s. 46.
29 M i ł o s z, op. cit., s. 73.
30 Tak też ujmuje problem sam J. Andrzejewski w końcowych fragmentach Wyznania osobistego. 
31 Z. M y c i e l s k i, Dziennik 1960–1969. Warszawa 2001, s. 322. Podkreśl. W. Ś.
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tera utworu osnutego wokół autentycznego wydarzenia z życia Andrzejewskiego 
(udział we mszy za duszę Kazimierza Wierzyńskiego 11 III 1969) prowadzą do knaj-
py znanej z młodości:

 Dokoła, na ławie otaczającej stoły, na podostawianych stołkach, przy kominku, wokół kontuaru 
i w cieniu spiętrzonych pod oknem skrzyń, a także na ciasnej, wolnej przestrzeni pośrodku tłoczyli się 
sami młodzi, chłopcy przeważnie, rozgrzani i hałaśliwi, brzydcy, nijacy i ładni, ubrani niedbale, ubogo 
i kolorowo, z baczkami i bez, schludni i rozkudłani, niektórzy jeszcze trzeźwi, w większości podpici 
i pijani, ale wszyscy młodzi, nieprzyzwoicie młodzi, dwudziestoletni, i ta młodość, chociaż z pewnością 
już u niejednego dotkliwie nadszarpnięta, biła jak oślepiający blask z ich zaczerwienionych i spoconych 
twarzy, i z ich zdrowych młodych ciał, z młodych ruchów i z młodych głosów, i ja ze swoją sześćdzie-
siątką w skórze, we włosach, w paznokciach i w sztucznych zębach, m u s i a ł e m  s i ę  w s t y d z i ć 
s w e g o  w i ę d n ą c e g o  c i a ł a,  b y ł e m  t u  c i e l e ś n i e  o b c y  i  n i e p o t r z e b n y, jakby z inne-
go, piwnicznego świata, gdzie obowiązują całkiem odmienne reguły współżycia i obyczaje, choć równo-
cześnie zdawałem sobie sprawę, że w i e l u  s p o ś r ó d  t y c h  c h ł o p c ó w  n a l e ż y  d o  m o i c h 
c z y t e l n i k ó w, a – być może – niejeden z nich lubi moje książki i  c z u ł b y  s i ę  z a s z c z y c o n y, 
a  t a k ż e  o n i e ś m i e l o n y, g d y b y  m i a ł  o k a z j ę  o s o b i ś c i e  m n i e  p o z n a ć32.

Starzejący się Andrzejewski/Nagórski wciąż pragnie zawsze być atrakcyjny  
fizycznie, ale pozostaje mu wstyd wobec olśniewającego blasku młodości. Nagórski 
dla tych młodych nie będzie kimś takim, jakim dla niego był ojczym-pułkownik, 
przystojny ułan-piłsudczyk, dzięki któremu (poprzez którego) pokochał literaturę:

Owszem, w roku 1924, z okazji sprowadzenia do Warszawy zwłok Henryka Sienkiewicza, wygłosi-
łem na naszej szkolnej akademii odpowiedni referat, podejrzewam jednak, iż namiętność, z jaką zanu-
rzyłem się w świat bitew i przygód, w większym stopniu kierowana była moimi skłonnościami ku osobie 
rycerskiego ojczyma niż rzeczywistym zainteresowaniem literaturą33.

Jego ciało jest ciałem-odpadem, które nie może zostać włączone w łańcuch 
pragnienia. W sukurs przychodzi proteza literackości – Nagórski/Andrzejewski 
fantazjuje o możliwości onieśmielenia zajętych sobą młodych chłopców poprzez 
ujawnienie siebie jako pisarza. Wyobrażenie o atrakcyjności tej roli towarzyszy 
Andrzejewskiemu konsekwentnie od samego początku drogi twórczej. Nie celebra 
i uroczystość pisarstwa, nie „czynność odkupiająca”, ale właśnie jego swoisty se- 
ksapil, jego sublimowanie cielesności, przekraczanie jej niedostatków, jego erotycz-
ność stanowią najgłębszą treść pisarstwa dla Andrzejewskiego. Przeżycie starego 
Nagórskiego jest tylko odbiciem przeżycia bohatera Notatek do autobiografii (1909–
1924). Rok po nieszczęsnym epizodzie na pokładzie wiślanego statku34 15-letni 
chłopiec przechodzi transformację pod wpływem doświadczeń osobistych i prze-
czytanych lektur:

I tak oto bardzo do tej pory pogodny, towarzyski i wesoły, zawsze dla kolegów otwarty – stałem się 
osobnikiem stroniącym od klasowej zbiorowości, nadmiernie uwrażliwionym i wstydliwym, uczniem 
przeciętnym, w sensie sprawności fizycznej: niedołęga. Nauczyciel gimnastyki [...] nigdy nie mógł mi 
darować, że z jego ulubieńca, bo jednego z najlepszych w klasie sportowców, stoczyłem się do kondycji 
ofermy partaczącej w koszykówce i niezmiennie obtłukującej pośladkami kozła do skoków. [...] Lecz 

32 J. A n d r z e j e w s k i, Miazga. Oprac. A. S y n o r a d z k a - D e m a d r e. Wrocław 2002, s. 624–625. 
BN I 305. Podkreśl. W. Ś.

33 Ibidem, s. 475.
34 A więc w r. 1924, gdy Nagórski odkrył literaturę jako medium zbliżenia z ojczymem.
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jakże pisarzowi wypadało skakać przez przeklętego kozła? Więc też od kiedy opuściły mnie zręczności 
i lotność ruchów oraz sprawność mięśni – począłem pogardzać dobrą formą fizyczną... [N 264]

Celowa i zapewne nieco teatralna w wyrazie rezygnacja z przywilejów, jakie 
gwarantuje dobra forma fizyczna, służy stworzeniu pożądanej – w wyobrażeniu 
Andrzejewskiego – kreacji pisarskiej. Ta ostatnia wszakże nie oznacza całkowitego 
wyłączenia się z grupy rówieśniczej, chodzi raczej o zmianę wizerunkową, młody 
Andrzejewski dzięki odrzuceniu „fizkultury” buduje inny, nowy krąg znajomych:

Nie stałem sie jednak odludkiem i mizantropem, towarzystwa rówieśników nadal potrzebowałem, 
tyle tylko iż rozluźniły się moje przyjaźnie dotychczasowe, a zawiązywać poczęły nowe, tym się przede 
wszystkim charakteryzujące, iż już nie były u początku wynikiem sympatii obustronnej, również te 
przyjaźnie nie ja wybierałem. Nie przypadek sprawił, że gdy z pewną ostentacją oddalałem się od pro-
wadzących w klasie rej – szukać mego towarzystwa oraz przyjaźni poczęli ci, którzy z racji swych dzi-
wactw, pokręceń i śmiesznostek od dawna istnieli na marginesie koleżeńskiej wspólnoty, bez protestu 
dzieląc pomiędzy sobą ciężki los tych gorszych. [N 265]

Cytowane fragmenty przedstawiają perspektywę, oczywiście, dojrzałego twórcy, 
ale, jak widać w przywołanym nieco wcześniej fragmencie Miazgi, to przekonanie 
o nieubłaganym konflikcie „prostackiej” fizycznej atrakcyjności i bardziej wysubli-
mowanych pisarskich powabów powraca (trwa) także w wieku dojrzałym, lecz nie 
towarzyszy mu już raczej pewność, która towarzyszyła młodzieńczemu wyborowi 
– oto bowiem tym, co pisarza zajmuje coraz bardziej w miarę upływu lat, jest, tra-
cące swoje kolejne erotyczne powaby, starzejące się ciało. Procesowi temu nie może 
zaradzić nawet najlepsza „literacka proteza”.

Wnikliwy czytelnik Andrzejewskiego, Nowacki, zauważa: „Dyskurs ten [tj. dys-
kurs ciała] tym intensywniej daje o sobie znać, im z późniejszymi tekstami Andrze-
jewskiego mamy do czynienia [...]”35, i omawia pod tym kątem trzy ostatnie opo-
wieści autora Miazgi ze szczególnym uwzględnieniem relacji młodość–starość (za 
Janion śledzi on motyw wampiryzowania młodości). Wydaje się wszakże, iż problem 
leży nie w tyle w generacyjności, ile raczej w tym, że ciało tego, kto pożąda, zawsze 
jest ciałem szpetnym, naznaczonym, niechcianym. Problem ten pojawia się właści-
wie na samym początku drogi pisarskiej Andrzejewskiego, a starość jedynie go 
wyostrza. Aby zilustrować to twierdzenie, proponuję wrócić do jego debiutanckiej 
powieści Ład serca.

We wspomnianym utworze da się dostrzec – w całej polifonii wątków – element 
Bildungsroman, gdyż Michaś, podopieczny księdza Siechenia, w trakcie opowieści 
wyrasta na pisarza. Zanim wszakże to się stanie, Michaś musi przejść pewien rodzaj 
inicjacji „uwalnia się spod logosu ojca – przestaje się modlić [...]”36. Tyle jedynie że 
tym ojcem, ojcem zastępczym, jest ksiądz Siecheń. Większość dotychczasowych 
odczytań powieści dość wiernie pozwalała się prowadzić autorowi i odtwarzała 
historię nawrócenia Siechenia jako odrzucenie Anny i „miłości ziemskiej” w imię 
sublimacji i „miłości niebiańskiej”, kapłańskiego powołania. Ale sprawa wydaje się 

35 N o w a c k i, op. cit., s. 131.
36 G. R i t z, Jerzy Andrzejewski: maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści. Przeł. A. K o- 

p a c k i. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do 
postmodernizmu. Warszawa 2002, s. 222. 
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nieco bardziej skomplikowana – ksiądz Siecheń, mężczyzna dojrzały, choć z pew-
nością nie stary, pozostaje nadzwyczaj wrażliwy na cielesne podniety37. W jednej 
z pierwszych powieściowych scen konfrontuje swoją cielesność z wyzwolonym, 
pięknym ciałem Siemiona Dubrowskiego. German Ritz twierdzi, że w nadrzecznej 
scenie kąpieli „ksiądz Siecheń odczuwa własną bezcielesność”38. Nic bardziej błęd-
nego – można odnieść wrażenie, iż Siecheń szczególnie mocno doświadcza właśnie 
swojej cielesności:

Pozbawiony sutanny, w y d a n y  n a  j a s k r a w e  ś w i a t ł o  s ł o ń c a, k t ó r e  o k r u t n i e  p o d-
k r e ś l a ł o  w ą t ł o ś ć  w y c h u d ł e g o  c i a ł a,  c z u ł  s i ę  ś m i e s z n y, n i e d o r z e c z n i e  o d c i-
n a j ą c y  o d  b u j n o ś c i  t r a w  i nadbrzeżnych trzcin. Jak ż a ł o ś n i e  m u s i a ł  w y g l ą d a ć  z  t ą 
s w o j ą  k l a t k ą  p i e r s i o w ą  n i e k s z t a ł t n i e  s k l e p i o n ą, r a m i o n a m i  w y p r u t y m i 
z  m u s k u ł ó w. Tymczasem Siemion wolno schodził ku rzece. [...] Ksiądz Siecheń przeżył kilka okrop-
nych chwil. Bał się spojrzeć w oczy Siemiona, aby nie dojrzeć w nich, jak przypuszczał, ironicznego lub 
pobłażliwego błysku. [Ł 15; podkreśl. W. Ś.]

Siecheń, zagadnięty przez Siemiona, próbuje przedstawić zbieg wydarzeń, któ-
ry sprowadził go nad rzekę:

Zarówno ustronne miejsce, jak i pora obiadowa zdawały się zapewniać samotność. Ściągnął su-
tannę, szybko się rozebrał. Słońce mocno przygrzewało, ale jakaż rozkosz czuć jego ciepło na skórze 
nieskrępowanej żadną odzieżą! Położysz się na ziemi – niebo zobaczysz przechylone nad sobą, orzeź-
wiający chłód cię ogarnie, brzęk owadów otoczy... Ale tego wszystkiego, choć chciał, nie wypowiedział 
wobec Siemiona. To z dalszych słów tamtego wytrysnęło, niby snop iskier, zachwycenie swobodą. Ra-
dosne zapamiętanie, zdobywcza chłonność. Proboszcz słuchał oszołomiony. Czemuż sam nie umiał się 
tak radować? Cierpiał. [Ł 16]

Ritz omawiając Adama Grywałda Tadeusza Brezy wskazywał, iż autor ten za-
czerpnął zdarzenie z pomocnikiem krawieckim bezpośrednio z utworu Marcela 
Prousta39. Stawiam tezę, że opis przeżyć księdza Siechenia jest zapożyczeniem 
kluczowej sceny z Immoralisty André Gide’a40; sceny, w której dokonuje się prze-
miana duchowa tytułowego bohatera tej powieści, Michała:

Pewnego dnia, obnażywszy sie całkowicie, przyjrzałem się sobie dokładnie; widok zbyt chudych 
rąk, ramion, których największym nawet wysiłkiem nie mogłem odrzucić w tył, zwłaszcza jednak biel, 
a właściwie odbarwienie skóry napełniły mnie wstydem i wycisnęły łzy. Ubrałem się szybko i, zamiast 
zejść jak zwykle do Amalfi, skierowałem się ku skałom [...], wiedziałem, że mnie tu nikt nie zobaczy. 

37 Komentujący – niechętnie – powieść A. S a n d a u e r  (Szkoła nierzeczywistości i jej uczeń. W: Bez 
taryfy ulgowej. Kraków 1974, s. 45) mówi wręcz o tym, że wiara nie jest Siecheniowi dana, że sta-
nowi raczej cel jego dążeń, ambitne zadanie, które on przed sobą stawia, a powieść, cała bazująca 
na schematach literatury popularnej (Zarzycka, Mniszkówna), została „zaprawiona neokatolicką 
głębią”. 

38 R i t z, op. cit., s. 220.
39 G. R i t z, Iwaszkiewicz, Breza, Mach: niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Przeł. A. K o-

p a c k i. W: Nić w labiryncie pożądania, s. 188.
40 Ład serca, oczywiście, co szybko zidentyfikowała krytyka, nawiązuje do modnej wówczas francuskiej 

powieści katolickiej (G. Bernanos, F. Mauriac), toteż odniesienie się do A. Gide’a, który wobec tego 
nurtu sytuował się jak najdalej, ma charakter pokrętny – Andrzejewski odwraca wektory aksjolo-
giczne wyznaczające kierunek rozwoju fabuły Immoralisty. O relacjach Gide’a i Mauriaca zob. 
J. L. B a r r é, François Mauriac. Biographie intime 1885–1940. Paris 2009.
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Doszedłszy na miejsce, rozebrałem się powoli. Powietrze było ostre, ale słońce paliło. Wystawiłem ciało 
na jego promienie [...]. Czułem pod sobą twardą ziemię; muskały mnie chylące się trawy41.

Doświadczenie własnego ciała ostatecznie przemienia bohatera Gide’a – z za-
mkniętego w sobie anemicznego naukowca staje się on immoralistą, który podda-
je się popędom ciała, formuje je dzięki słońcu i ćwiczeniom fizycznym. Jest gotów 
poświęcić zdrowie i życie swojej żony, byle napawać się towarzystwem berberyjskich 
młodzieńców. Analogiczne doświadczenie księdza Siechenia stanowi jednorazowy 
wybryk – niespodziewana konfrontacja z Siemionem sprawia, iż Siecheń wbije się 
na powrót w sutannę niczym ślimak w swoją muszlę, pozostanie niechętny włas- 
nemu ciału, będzie się go wstydził. Dodajmy, że drugi bohater sceny, gajowy Siemion 
Dubrowski, rywalizuje w duszy Michasia z księdzem Siecheniem o pierwszeństwo. 
Wychowywany na plebanii chłopiec ucieka księdzu do lasu, gdzie spędza czas 
wspólnie z młodym gajowym, którego (inaczej niż samotnego proboszcza) „wszyscy 
kochają” (Ł 17) i który – w tajemnicy, także przed księdzem, uratował Michasia 
z topieli („Taki cudowny był wtedy! Okrył mnie swoją kurtką. Potem aż do samych 
Sedelnik odprowadził” – wyznaje proboszczowi Michaś áŁ 18ñ). 

Język rozważań księdza Siechenia, choć osadzony w języku religijnym i nasy-
cony biblijnymi skojarzeniami (Siemon „wślizgujący się” w rajską harmonię dotych-
czas panującą między proboszczem a jego podopiecznym), wydaje się niepokojąco 
bliski języka miłości ziemskiej i zmysłowej, języka zdradzonego kochanka. Po 
usłyszeniu historii uratowania niedoszłego topielca:

Zdał sobie sprawę [Siecheń], że serce małego nie należało już do niego wyłącznie. [...] Oto nawet 
nie wiedział, kiedy przyszła chwila, w której na życie Michasia, dotąd tak proste i jawne, padł zaborczy 
cień, aby mógł pod jego osłoną wśliznąć się ktoś nowy. [...] Ksiądz Siecheń czuł, że teraz z każdym dniem 
Michaś będzie się od niego oddalał. Aż przyjdzie chwila, gdy odejdzie zupełnie. [Ł 18]

Bliskość emocjonalna między opiekunem a umykającym mu podopiecznym jest 
istotnie zdumiewająca, przeszłość zaś Siechenia kryje nie tylko romans z Anną, ale 
także – nader zażyłą – męską przyjaźń:

Uderzony tym przejmującym akcentem [tj. okrzykiem Michasia – „Może już nie żyje!” – na wspo-
mnienie rannego Siemiona] ksiądz Siecheń przypomniał sobie, że przed wieloma laty, w czasie wojny, 
gdy wśród ciemnej nocy odnalazł na polu ciężko rannego przyjaciela, podobny okrzyk i jemu się wyrwał. 
Głęboko w świadomości, jakby uśpione, lecz niezmienne, gdy ocknie się nagle, odnalazł przerażenie. 
[Ł 20]42

Noc, która w powieści przynosi ze sobą tyle zdarzeń, konfrontuje, rzecz jasna, 
Siechenia z Anną, ale wcześniej konfrontuje go z samym sobą i z Michasiem. Oto 
bowiem Michaś wymknął się wieczorem z plebanii do gajówki, gdzie umiera ranny 
Siemion. Jego przedłużająca się nieobecność skłania zaniepokojonego księdza do 
wyjścia i poszukiwań, lecz w ostatniej chwili Michaś wraca. Ksiądz, mimo iż ma 
pełne prawo zbesztać 14-latka, otacza go opieką – rozpaczliwą w świetle fascynacji 

41 A. G i d e, Immoralista i inne utwory. Przeł. I. R o g o z i ń s k a. Wstęp L. B u d r e c k i. Warszawa 
1984, s. 324.

42 Namiętny poszukiwacz cudzego słowa niechybnie skojarzy wspomnienie Siechenia ze snem o żoł-
nierzu Wiktora Rubena z Panien z Wilka J. Iwaszkiewicza.
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Michasia Siemionem. Dzięki krzątaninie wokół chłopca powracają na chwilę czasy 
sprzed „wśliźnięcia się” Siemiona:

Widząc, że zziębniętemu z trudem przychodzi poruszanie, zaczął mu pomagać. Ściągnął z ramion 
kurtkę nasiąkłą deszczem, rozpinał mokrą zupełnie koszulę.

Michaś nie protestował. Był znowu dzieckiem bezradnym i powolnym. Bez jednego słowa poddawał 
się pośpiesznym ruchom opiekuna. Wyglądał tak żałośnie, że ksiądz Siecheń nie miał serca robić mu 
wyrzutów. O nic chwilowo nie pytał. Ułożywszy go w łóżku, poszedł do kuchni postawić wodę na her-
batę. [Ł 24]

Scena rodzicielskiej czułości zostaje przesycona jednak cielesnością i erotyką, 
gdy stopniowo obnaża się ciało młodzieńca, które jest tyleż jędrne, ile powolne 
pragnieniu opiekuna (powolność nagiego ciała wydaje się rekompensatą za samo-
dzielność skrytej duszy). Scena ta, co okazuje się trochę dalej, stanowi również 
sprawdzian powściągliwości księdza, który tego samego wieczoru wyznaje:

Nie, grzeszyć, to mogę, lecz nie chcieć grzechu, tego nie mogę. Moje czyny mogą świadczyć przed 
ludźmi za mną, lecz moje myśli oskarżą mnie przed Tobą. I choćbym nie grzeszył, będę grzeszny. Jestem 
skażony. Nawet źródłem moich dobrych uczynków jest moje zło. [Ł 30–31]

A nieco później:

Panie, nie mam miłości! Moje dłonie są dłońmi zbrodniarza, moje usta mają wargi krzywoprzysięz-
cy, oszukuję, kłamię, nienawidzę, żadna rozpusta nie jest mi obca, moje myśli zatruwa brudne pożą-
danie, znam godziny wyuzdanej maligny, pycha mnie oślepia i zazdrość, i pogarda, i fałszywa miłość 
siebie. [Ł 41]

Nieszczęśliwy, retorycznie nieznośny i koturnowy w swoich rozmowach z Bo-
giem ksiądz Siecheń tym różni się od swoich następców: Torquemady, hrabiego 
Ludwika czy nawet Szczuki z Ortizem, iż pozbawiony jest ich charyzmy, a pozba-
wiony jej, nie może stać się przywódcą. Tragizm księdza polega na tym, że nikt za 
nim nie podąży. Najbliżej mu w tym do spowiednika z Bram raju (autor pisał je 
w okresie, kiedy – według świadectwa Szymańskiej – zaczął odczuwać przedwczes- 
ne starzenie się): 

sam pełen mrocznych pragnień, w tym tylko celu stanąłem naprzeciw pochodowi młodości, aby siebie 
w wyznaniach odnaleźć i siebie cudzymi pragnieniami jeszcze raz i może już ostatni raz przywołać do 
stanu radosnego oddania [...]43.

Pragnienia, które dręczą Siechenia, są podwójnie zakazane: homoseksualnie 
i incestalnie, ale to właśnie fakt, że jego ciało jest tak odpychające i nieatrakcyjne, 
przypieczętowuje jego klęskę, Siecheń musi zamilknąć: „Nabożeństwo potoczyło się 
w ciszy, prawie bezgłośnie, przerywane tylko żałosnym dźwiękiem srebrnego dzwon-
ka. Każde słowo sprawiało księdzu Siecheniowi ból” (Ł 261). Natomiast wyzwolenie 
się z niezdrowego układu ma ozdrowieńczy wpływ na Michasia, który zaczyna pisać 
– katartyczna czynność przywraca go niejako społeczeństwu, ustanawia jego uży-
teczność socjalną. 

43 J. A n d r z e j e w s k i, Bramy raju. Warszawa 1960, s. 97.
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Podsumowując, przywołajmy komentarz Antka Raszewskiego z kart Miazgi. 
Jak wiadomo, Andrzejewski wplótł ów komentarz napisany przez Antoniego Libe-
rę w misterną kompozycję utworu m.in. po to, by jeszcze bardziej rozbudować 
i skomplikować więź między bohaterem (Adam Nagórski) a autorem (Jerzy Andrze-
jewski)44:

Niechęć do siebie, owa choroba pogardy dla samego siebie stanie się wkrótce całym mechanizmem, 
swoiście masochistycznym: im bardziej odbiegnę od siebie takiego, jakim bym siebie pragnął, tym 
zwiększę w przyszłości własną inwencję; im więcej będę cierpiał ze swego powodu, tym lepiej. Dlatego 
też historia twórczości Nagórskiego jest w istocie historią wznoszenia się przez upadki45. 

W eseju Raszewskiego te cechy osobowościowe: niechęć do siebie i pogarda 
Nagórskiego dla samego siebie (a poprzez niego i do Andrzejewskiego), rzutowane 
są na bohaterów jego prozy i ich cielesność – taki np. okazuje się Hermann Euler 
(Eisberger z utworu Już prawie nic).

W hotelu, mając jeszcze godzinę czasu, bierze kąpiel, jest więc zmuszony widzieć swą nagość. 
Szczególną uwagę zwraca na paznokcie i skórę, „jest stara – myśli – wygląda jak zwiotczała szmata”46.

Tomasz Kaliściak przekonująco dowodził, że homoseksualni poeci (Józef Cze-
chowicz, Stanisław Swen-Czachorowski czy Stefan Napierski, zaprzyjaźniony z An-
drzejewskim) tworzą „poetyckie kontinuum, nie tyle homoseksualne – ile homo- 
społeczne”47, a „podmiotowość każdego odmieńca zasadza się w istocie na psy- 
chotycznym odrzuceniu opresjonującego porządku”48. Kaliściak odtwarza pewne 
konstytuanty „wyobraźni katastroficznej”, o której twierdzi, że ona „wykazuje za-
dziwiająco bliską zależność wobec mechanizmów homofobii”, a „katastrofizm na-
leży interpretować w połączeniu z ekonomią libidinalną, a szczególnie z dominują-
cym popędem śmierci, zmierzającym do destrukcji”49.

Andrzejewski nie jest katastrofistą w historycznoliterackim znaczeniu tego 
słowa, ale odmowa sublimacji w połączeniu z ambiwalencją postaw wobec homo-
seksualności (wieczne wahanie między internalizacją homofobicznych kategorii 
a pragnieniem emancypacji) sprawia, że i wyobraźnia pisarza wykazuje się predy-
lekcją do ujęć katastroficznych – tym, co ją wyróżnia, jest to, iż katastrofa na ogół 
dotyczy własnego ciała lub ciał bohaterów, którzy pożądają, których obdarza An-
drzejewski, mniej czy bardziej pośrednio, elementami swojego charakteru bądź 
biografii. Katastrofa ciała, dodajmy, jawi się jako fundament imaginacji katastro-
ficznej w ogóle – wszak wyobrażeń odnoszących się do własnego ciała dotyczyła 
katastrofa Daniela Paula Schrebera, o której Kaliściak sądzi, iż można z niej wywieść 
przesłanki do interpretacji twórczości wybranych przez niego autorów50.

44 Więcej na ten temat zob. A. S y n o r a d z k a - D e m a d r e, wstęp w: Miazga, s. LXXXIX–CVIII.
45 A n d r z e j e w s k i, Miazga, s. 350–351.
46 Ibidem, s. 352.
47 T. K a l i ś c i a k, Katastrofy odmieńców. Katowice 2011, s. 323.
48 Ibidem.
49 Ibidem, s. 23.
50 Zob. ibidem, s. 21.
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JERZY ANDRZEJEWSKI – CATASTROPHES OF BODY AND REJECTION OF SUBLIMATION

The article focuses on an analysis of Jerzy Andrzejewski’s strategy of presenting his own corporality 
with careful attention directed to his autobiographical texts: Notatki do autobiografii (1909–1924) (Notes 
to autobiography á1909–1924ñ) and also to the writer’s literary creativity – inter alia to Ład serca (Mode 
of the Heart) and Miazga (Pulp). The body is marked with a “non-normative” desire, and as such becomes 
the undesirable body. Due to the expression of the desire of sexual receptivity the body falls beyond 
the order of presentation; it can only be recognised as corpse – repugnant, masochistic, eaten by worms 
when still alive. Such body, failing to yield the modernist sublimation, becomes a “catastrophic body.”
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Interesującym zjawiskiem w recepcji twórczości Leopolda Buczkowskiego jest to, 
że stopniowemu ubywaniu jej odbiorców towarzyszy stałe przybywanie nielicznych, 
co prawda, ale wciąż nowych czytelników i badaczy1. Świadczy to o trudnej, być 
może, do wyjaśnienia, lecz niewątpliwie istniejącej sile przyciągania i oddziaływania 
tej prozy – niełatwej przecież i przynoszącej oddanym czytelnikom wiele rozmaitych 
rozterek i niekiedy nawet poczucie bezradności przy próbach jej zrozumienia. Chy-
ba warto raz jeszcze zastanowić się, na czym ta siła przyciągania polega i dlaczego 
czytanie Buczkowskiego jest zajęciem ambarasującym.

Powstanie Wertepów dzieli od wydania Kamienia w pieluszkach ponad 40 lat, 
które obejmują całą twórczość artystyczną pisarza. Wolno się spodziewać, że w tym 
czasie zaszły pewne zmiany w ideach w niej zawartych. Nie myślę, żeby było trafne 
spostrzeżenie, które kiedyś sformułowałem: „W lekturze utworów Buczkowskiego 
powstaje wrażenie [...], iż w zasadzie od Czarnego potoku po Kamień w pieluszkach 
autor pisze jakby wciąż tę samą książkę”2. Jeśli przyjrzeć się utworom pisarza 
bardziej starannie, to dostrzeże się, iż niektóre z nich tworzą różne skupienia, inne 
są osobnymi formacjami. Przede wszystkim debiutancki tom Wertepy (1937) – jak 
się wyraził Kazimierz Wyka: „książka o wsi”3 – stanowi rzecz stylistycznie i tema-
tycznie odrębną, nie mającą kontynuacji w dalszej twórczości pisarza. Czarny potok 
(1954), najbardziej znane i uznane dzieło Buczkowskiego, bliski jest Doryckiemu 
krużgankowi (1957). O ile Wertepy można uważać za tekst w pełni zakończony pod 
względem tematycznym i kompozycyjnym, o tyle w Czarnym potoku i Doryckim 
krużganku fabuła ulega już wyraźnym komplikacjom, pojawiają się wątki równo-
ległe, utwory te nie mają kompozycyjnego zamknięcia. O ich podobieństwie decy-
duje zbliżona tematyka – mroczna wędrówka i chaotyczne potyczki grupy samo-
obrony podczas drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej na polskich Kresach. 

1 Zob. S. B u r y ł a, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Bucz-
kowskiego. Kraków 2003. – A. K a r p o w i c z, Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, 
Buczkowski, Białoszewski. Warszawa 2007. – ...zimą bywa się pisarzem... O Leopoldzie Buczkow-
skim. Red. S. Buryła, A. Karpowicz, R. Sioma. Kraków 2008.

2 B. O w c z a r e k, Proza Leopolda Buczkowskiego. „Miesięcznik Literacki” 1982, nr 10, s. 73.
3 K. W y k a, Pogranicze powieści. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1974, s. 302–310.
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Opowiadania z tomu Młody poeta w zamku (1959) oraz powieść Pierwsza świetność 
(1966) to, moim zdaniem, teksty przejściowe w twórczości pisarza, z jednej bowiem 
strony, utrzymują one charakterystyczną dla utworów poprzednich problematykę 
wojenną i przygnębiającą atmosferę Holocaustu, z drugiej – pojawiają się już w nich 
elementy nowatorstwa formalnego, próby rozluźnienia fabuły i niefabularnej orga-
nizacji tematu. W końcu utwory późniejsze, poczynając od Urody na czasie (1970), 
przez Kąpiele w Lucca (1974) i Oficera na nieszporach (1975) po Kamień w pielusz-
kach (1978), stanowią grupę tekstów dojrzałych, określających najpełniej oblicze 
pisarstwa Buczkowskiego; każdy z nich ma właściwą dla siebie i odmienną od innych 
fakturę oraz styl, charakteryzujące najlepiej, najbardziej precyzyjnie wszystkie 
cechy tej prozy, które chciałbym tutaj najobszerniej zaprezentować.

Najprościej można by powiedzieć, że prawie wszystkie utwory Buczkowskiego 
w jakiś sposób są poświęcone wydarzeniom wojennym, tyle że w różnych utworach 
inaczej je pisarz przedstawia i inaczej się do nich odnosi. Jak wskazują prace lite-
raturoznawcze4, charakterystyczny dla tego pisarstwa obraz wojny ustalił Czarny 
potok: to wizja okrucieństwa i zagłady mieszkańców Szabasowej, przemocy w sto-
sunkach ludzkich na terenie Kresów, okupowanych przez Niemców, mroczna at-
mosfera wędrówki i walki niewielkiego oddziału samoobrony z niemieckim okupan-
tem i ukraińską hilfspolicją, zasygnalizowana już pierwszymi słowami powieści: 
„Drogi i nocy nie było końca”5. Nie chodzi o to, że interpretacja taka jest nietrafna 
w przypadku Czarnego potoku, ale o to, że uważa się ją za reprezentatywną dla ca- 
łej twórczości pisarza. tymczasem jego stosunek do wojny stopniowo się zmieniał. 
Pod tym względem przełomowe są dwa utwory – Pierwsza świetność i Uroda na 
czasie.

Pierwsza świetność jako rdzeń przedstawienia wojny obiera sobie dwa właści-
wie wątki zdarzeniowe: zagładę Szmulek i rozstrzelanie kilkunastu żydowskich 
dziewcząt – obraz powracający kilkakrotnie w różnych konfiguracjach – oraz par-
tyzancki zamach na majora ukraińskiego batalionu ochotniczego Badadio, który 
został zabity w wychodku. Na tle owych zdarzeń toczą się nieustanne roztrząsania 
na temat warunków, okoliczności i komplikacji ich postrzegania oraz niewystar-
czalności i nieadekwatności relacji o nich. towarzyszą tym rozważaniom dwa ro-
dzaje dyskursu o niezidentyfikowanej podmiotowości – bezosobowy dyskurs ana-
lityczny, stylizowany często na wykład lub analizę naukową, i anonimowy dyskurs 
narracyjny, przybierający postać refrenu, opowiadający o procesie śledztwa i pisa-
nia protokółu, zaczynający utwór: „I dalej zapytany, czy rzeczywiście tak się nazywa, 
czy tylko przybrał sobie takie nazwisko, oświadczył, że tak się nazywa [...]”6. Za 
sprawą Stanisława Barańczaka, który zinterpretował ten typ dyskursu jako „styli-
zację na protokół śledztwa”7, można było przyjąć, że tym samym śledztwo stało się 
sposobem wprowadzenia w obręb tekstu specyficznej „sytuacji komunikacyjnej”8. 

4 Zob. t. B ł a ż e j e w s k i, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. łódź 1991. – B u-
r y ł a, op. cit.

5 L. B u c z k o w s k i, Czarny potok. Wyd. 4. Warszawa 1971, s. 7. 
6 L. B u c z k o w s k i, Pierwsza świetność. Wyd. 2. Kraków 1978, s. 5.
7 S. B a r a ń c z a k, Krwawy karnawał. „teksty” 1973, nr 4, s. 56.
8 Ibidem, s. 58.
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Chciałbym tylko dodać, iż jeden z kolejnych fragmentów powracającego refrenu 
o zapytanym właściwie demaskuje możliwą ramę komunikacyjną i – co za tym idzie 
– cały wzorzec śledztwa. 

Zapytany, czy rzeczywiście tak się nazywa, czy tylko przybrał sobie takie nazwisko, oświadczył, że 
tak się nie nazywa, lecz został nazwany przez korespondenta w miłej pogawędce, być może dlatego, 
ażeby stwierdzić na nowo w formie inwertowanej wszystko to, co zostało stwierdzone dawniej w salo-
nowych rakietach Oskara Wilde’a9. 

Przełomowość Pierwszej świetności polega na tym, że Buczkowski opowiadając 
o okrucieństwie wojny jednocześnie wypróbowuje różne formy przekazywania re-
lacji o niej. W utworze utrwala się swoista epistemologia wielorakiego widzenia, 
o której narrator mówi wprost gdzie indziej: 

Oto przykład potrójnego widzenia: widzenie, jakie miał zwiadowca, gdy padł obserwator rażony 
odłamkiem, od której to chwili nie wymówił był ani słowa; widzenie ordynansa, dotyczące autentyczno-
ści faktów, oraz widzenie rzeczywistości, która się tworzy poprzez rzeczywistość zanikającą10. 

Pisarz korzystał z tej epistemologii już wcześniej. Jest ona widoczna w Czarnym 
potoku, kiedy różni ludzie są charakteryzowani przez innych, kiedy obraz postaci 
narzucony przez tzw. opinię zbiorową składa się ze sprzecznych relacji osób po-
stronnych; ujawniony tu krytycyzm oraz wątpliwości pozwalają, zgodnie z episte-
mologią wielorakiego widzenia, spojrzeć na Pierwszą świetność jako na utwór 
podważający pełnię przedstawienia obrazu wojny – ze względu na cząstkowość 
widzenia zaangażowanych w obserwację oraz na opowiadanie z wielu perspektyw 
i na ograniczoność środków przekazu: relacji obserwatorów, protokółów, literatury 
i filmu (w powieści pojawia się również wątek kręcenia filmu według scenariusza 
podobnego do Pierwszej świetności).

Odmienność widzenia spraw wojny można dostrzec także w Urodzie na czasie. 
Wynika ona z konstrukcji innej niż w utworach poprzednich. Nie ma tu już narra-
cji o zdarzeniach wojennych, tekst zbudowany jest na modelu konwersacyjnym, 
anonimowe postaci (czasami są to postaci historyczne, np. pani Walewska lub 
Napoleon Bonaparte) rozmawiają na różne tematy dotyczące życia i kultury, m.in. 
na temat wojska, wojny i narodowej historii. Rozmowy wzajemnie przenikają się, 
granice między kwestiami są rozmyte. Brakuje wyraźnych sygnałów składniowych 
lub tematycznych, które by jednoznacznie odgraniczały prowadzone rozmowy. 
W konwersacjach pojawiają się niekiedy krótsze lub dłuższe opowieści. Model kon-
wersacyjny budowy tekstu Urody na czasie utrwala wydobytą w Pierwszej świet-
ności epistemologię wielorakiego widzenia, albowiem nie ma w utworze ani jedno-
litego tematu, ani wyraźnie zarysowanych postaci. Przede wszystkim uwidoczniona 
zostaje sama konwersacja.

Pojawiają się także nowe aspekty wojny. W Pierwszej świetności narracja do-
tyczyła konkretnych wydarzeń drugiej wojny światowej lub niewielkich epizodów 
pierwszej wojny. W Urodzie na czasie o wypadkach wojennych mówi się ogólnie, 
wspomina się o wojnach napoleońskich i pierwszej wojnie światowej, rozmowa 

  9 B u c z k o w s k i, Pierwsza świetność, s. 88.
10 Ibidem, s. 28.
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toczy się także w telewizji i dotyczy współczesności, tj. lat sześćdziesiątych XX 
wieku. Wojnę w Urodzie na czasie traktuje się jako kataklizm i bezrozumny żywioł, 
opanowujący ludzkie umysły i świadomość grup ludzkich na całym świecie. Jedna 
z anonimowych postaci mówi: 

Kiedy zaczynamy dźwigać rolnictwo, ulepszać inwentarz, wydzierać się z rąk lichwiarzy i samo-
dzielniej oddychać – klęski publiczne przychodzą i niweczą wszystkie usiłowania. 

A wojna trzydziestoletnia i siedmioletnia, a stotysięczny korpus Napoleona, a nieustająca prawie 
zaraza bydła?11 

Dla takiej konwersacyjnej, mozaikowej konstrukcji tekstu charakterystyczne 
są częste z d e r z e n i a  różnych stylów, tematów i aspektów wypowiedzi. Dotyczy 
to także tematu wojny:

A wojna zbankrutowała. 
Myślałem, że coś innego. Ale dlaczego, jaki powód? Czyż w pięć miesięcy po zamążpójściu urodzić 

syna – to bankructwo?12 

W Urodzie na czasie pojawia się nadto po raz pierwszy figura dezertera, która 
zdominuje następne utwory: „Nie rób teatru. Zdezerterowałem. Cha, cha. [...] Wierz 
mi, że bez bólu opuściłem armię na zawsze”13. trafniejsza niż potoczne opinie wy-
daje mi się uwaga Andrzeja Falkiewicza o stosunku Buczkowskiego do wojny: 

Wcale nie zamierzam negować roli II wojny światowej w twórczości Buczkowskiego, doświadczenia 
czasów zagłady jako straszliwej inicjacji jego sztuki – przeciwnie, jestem skłonny przyznać, że wojna 
opanowała bez reszty to dzieło. I właśnie dlatego, że opanowała bez reszty, wojna stała się w twórczości 
Buczkowskiego hipostazą czasoprzestrzeni, hipostazą Bytu14. 

Mógłbym tylko dodać, że jeśli w Pierwszej świetności autor przedstawia zda-
rzenia konkretnej wojny, to w Urodzie na czasie odnosi się tylko do pojęcia wojny. 
Dokonuje się pomiędzy tymi utworami decydująca i znacząca zmiana. We wcześ- 
niejszych tekstach Buczkowski jeszcze opowiada o wojnie, od Urody na czasie do 
Kamienia w pieluszkach już nam jedynie przekazuje komunikat o zjawisku wojny.

Chciałbym tu wrócić do wspomnianego wcześniej zabiegu z d e r z e n i a  różnych 
stylów, tematów i sensów przy wymianie wypowiedzi i narastaniu tekstu Urody na 
czasie. Jest to zabieg charakterystyczny dla konstrukcji dojrzałych utworów Bucz-
kowskiego, ujawniający, moim zdaniem, wiele wariacyjnej zręczności pisarza. Oto 
kilka przykładów: „Ja doskonale rozumiem. Ale wojna to nie przebieranie jagód na 
pierogi. Przecież słyszycie, że nawet wiewiórka nie cmoka”; „Poszła ku werandzie, 
wróciła po chusteczkę, rozsypała papierosy. Pozostawiając papierosy na podłodze, 
pobiegła i o mało nie przewróciła się na psie”; „A wiecie, dlaczego Szopen uciekł 
stamtąd [tj. z Nietrzeby – B. O.] – bo mu na koncercie dwie baby zjadły w zachwy-
cie rękawiczki, a że tego było za mało, więc się wzięły do spodni i łydek”15.

11 L. B u c z k o w s k i, Uroda na czasie. Wyd. 1. Warszawa 1970, s. 173–174.
12 Ibidem, s. 156.
13 Ibidem, s. 105.
14 A. F a l k i e w i c z, Dezercja Leopolda Buczkowskiego. W: Fragmenty o polskiej literaturze. Warsza-

wa 1982, s. 151–152.
15 B u c z k o w s k i, Uroda na czasie, s. 202, 106, 155.
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Wszystkie te cytaty prezentują językowe z d e r z e n i e  sytuacji, wyrażeń i sen-
sów, ujawniają określone zaskoczenie, nawet swoisty bezsens, albowiem zwykle 
mowa nie łączy ze sobą słów w taki sposób, by powstały efekty komiczne, parody-
styczne, ewentualnie – irytujące lub bulwersujące. Mamy do czynienia w tych 
zderzeniach zdań i wyrazów z chwytem podobnym do dezautomatyzacji, o którym 
rosyjscy formaliści mówili, że „wyzwala rzeczy z automatyzmu percepcji”16. Zjawisko 
dezautomatyzacji posłużyło także Bertoltowi Brechtowi w koncepcji teatru epickie-
go do ukształtowania – fundamentalnego dla jego praktyki – efektu obcości (Ver-
fremdungseffekt): 

Mamy na myśli, mówiąc pokrótce, pewną technikę, dzięki której można nadać przedstawionym 
zdarzeniom międzyludzkim znamię czegoś zaskakującego, wymagającego wyjaśnienia, czegoś nieoczy-
wistego, czegoś, co nie jest w prosty sposób naturalne17.

Dzięki zręcznie zastosowanym efektom obcości w dojrzałych tekstach swoich 
późnych utworów Buczkowski, komponując te zdumiewające sekwencje zdań, 
przemieszcza uwagę czytelnika z określonych zdarzeń historii Polski lub z odpo-
wiednich sytuacji z wojen europejskich na nadzwyczajną ważność języka, który 
staje się widocznym i decydującym narzędziem społecznym w codziennej konwer-
sacji, jakim posługujemy się dla kształtowania naszych umysłów oraz uczuć. 
W Urodzie na czasie chyba po raz pierwszy z taką determinacją i mocą wyrażono 
potrzebę, a nawet konieczność odnowienia języka wypowiedzi społecznej o życiu, 
wojnie i sztuce, odnowienia języka samej komunikacji literackiej.

Specyfikę prozy Leopolda Buczkowskiego badacze literatury najczęściej tłuma-
czą przeżyciem przez pisarza traumy drugiej wojny światowej i okupacji niemiec-
kiej18. trudno byłoby obalić takie stwierdzenie, zarazem niełatwo jest je jednoznacz-
nie potwierdzić. Albowiem trauma dobrze wyjaśnia przemianę twórczości pisarza, 
ale wcale nie tłumaczy, dlaczego przybrała ona taką, a nie inną postać. Pytania 
o formę i sens dojrzałych utworów Buczkowskiego uważam za jedne z trudniejszych 
kwestii w historii polskiej literatury XX wieku.

2

Innym podstawowym problemem, z jakim spotkali się badacze prozy Buczkowskie-
go, było zagadnienie niespójności jego utworów, uznawane od początku za główną 
przyczynę ich niezrozumiałości19 i wyróżniającą cechę jego pisarstwa. Najpoważ-
niejszą pracą z tego zakresu była książka Marii Indyk Granice spójności narracji. 
Proza Leopolda Buczkowskiego. Duża kompetencja literaturoznawcza autorki, jej 
wrażliwość i wyczucie formy pisarstwa Buczkowskiego przyczyniły się, moim zda-

16 W. S z k ł o w s k i, Sztuka jako chwyt. W zb.: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, 
rozprawa wstępna, komentarz S. S k w a r c z y ń s k a. t. 2, cz. 3. Kraków 1986, s. 17 (przeł. 
R. ł u ż n y).

17 B. B r e c h t, Wartość mosiądzu. Wybór, układ, noty W. H e c h t. Warszawa 1975, s. 62.
18 Zob. R. N y c z, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993, s. 201. 

– B u r y ł a, op. cit., s. 86. – D. S k r a b e k, Leopold Buczkowski: traumatyczna tkanka prozy. W zb.: 
...zimą bywa się pisarzem..., s. 111.

19 Zob. A. S a n d a u e r, Pod czy ponad? W: Zebrane pisma krytyczne. t. 3. Warszawa 1981, s. 112.
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niem, do właściwego postawienia problemu. Badaczka wychodzi w zasadzie od 
dwóch założeń: a) „każdy tekst jest spójny”, b) „żaden tekst nie tłumaczy się sam 
przez siebie”20. Znaczenie jej książki polegało na odwróceniu dotychczasowego 
problemu i wyjaśnieniu, że teksty autora Czarnego potoku są w istocie spójne – 
jeśli uwzględnimy bardziej rozbudowane kryteria i konteksty czytania literatury: 
kulturowe i kognitywne. Dla wielu badaczy pisarstwa Buczkowskiego problemem 
nie była odtąd niespójność jego utworów, ale odnalezienie zasady ich spójności. 
Historii zmagań literaturoznawców z tą interpretacją i wyjaśnieniem owej zasady 
poświęcił cenny artykuł Arkadiusz Kalin21.

Drugi nurt badań nad prozą autora Urody na czasie, który pośrednio wiązał 
się z zagadnieniem spójności jego utworów, to próby ukazania sylwicznego, wielo-
gatunkowego charakteru tych tekstów na tle ogólnego – literackiego i kulturowego 
– podłoża rozwoju prozy współczesnej. Inicjatorem takiego projektu był Ryszard 
Nycz22. Skierowanie uwagi badaczy na sylwiczną i centonową budowę tekstów 
współczesnej polskiej prozy literackiej, a w następstwie związanie utworów Bucz-
kowskiego z techniką kompozycji kolażowej stanowiło udaną i owocną próbę po-
szerzenia kontekstu teoretycznego oraz artystycznego dla studiów nad spójnością 
i kompozycją jego prozy. Wszystkie analizy czy rozpoznania pozwalają inaczej 
spojrzeć na historyczne już opinie badaczy i recenzentów pisarstwa Buczkowskie-
go oraz ponownie rozpatrzyć ich negatywne spostrzeżenia. Mam na myśli przede 
wszystkim krytyczną opinię Jana Błońskiego z okazji wydania Pierwszej świetności: 
„Nie ma już opowieści tam, gdzie do chaosu opowiadanych wydarzeń dodał autor 
chaos samej funkcji opowiadania”23. Otóż, paradoksalnie, ta negatywna opinia 
krytyka naprowadza nas na bardzo ważną diagnozę twórczości Buczkowskiego. 
Pisarz rezygnuje z funkcji narracji w swoich późniejszych dziełach. Jest to widocz-
ne już w Pierwszej świetności, a – jak wspomniałem – dominuje właśnie w kolejnych 
tekstach. Buczkowski rezygnuje przede wszystkim z głównego narratora, zwykle 
zapewniającego spójność wszelkim utworom narracyjnym; jego nieobecność do-
strzegli zarówno Maria Indyk, która posługuje się w analizach prozy Buczkowskie-
go pojęciem narratora-redaktora, jak i tadeusz Błażejewski, który wspomina 
o autorze-kompilatorze24. Pisarz redukuje funkcję opowiadania w swoich utworach, 
poczynając od Pierwszej świetności, a na rozproszonych i nieciągłych mikroopo-
wieściach kończąc. Zdaje się to potwierdzać opinia Indyk o przytoczeniowym, cy-
tatowym charakterze budowy tekstów Buczkowskiego25.

Na pytanie: czy Buczkowski opowiada? – sformułowane w moich ostatnich 
pracach o prozie pisarza – nie udzieliłem jasnej odpowiedzi26. Obecnie jestem 
skłonny twierdzić, że pisarstwo Buczkowskiego właściwie od Pierwszej świetności 

20 M. I n d y k, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego. Wrocław 1987, s. 5, 23.
21 A. K a l i n, Problem spójności prozy Leopolda Buczkowskiego. W zb.: ...zimą bywa się pisarzem...
22 Zob. R. N y c z: Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996; Tekstowy świat.
23 J. B ł o ń s k i, Bezdroże. „Życie Literackie” 1967, nr 42.
24 I n d y k, op. cit., s. 45. – B ł a ż e j e w s k i, op. cit., s. 121.
25 I n d y k, op. cit., s. 54–55, 106–107.
26 B. O w c z a r e k: Czy Leopold Buczkowski opowiada. W zb.: Narracje po końcu (wielkich) narracji. 

Kolekcje, obiekty, symulakra... Red. nauk. H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa 2007; Próba rekon-
strukcji poetyki Leopolda Buczkowskiego. W zb.: ...zimą bywa się pisarzem... 
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to nieustanne poszukiwanie i praktykowanie n i e n a r r a c y j n e g o  sposobu kom-
ponowania tekstów literackich, z którego wynikają właśnie czytelnicze problemy ze 
spójnością i niejednorodnością jego utworów. Opinie Buczkowskiego w rodzaju: 

W typowym pisaniu narracyjnym: on ją poznał, w pierwszym rozdziale spotykają się i deszcz im 
przeszkodził... teraz z zaciekawieniem – drugi rozdział: piękna pogoda itd. Znowu się spotykają i to się 
tak ciągnie. Raz deszcz przeszkodził, raz mama przeszkodziła. Albo on poszedł do wojska, a ona do 
niego pisała...27 

– które odnoszono raczej do jego poglądów na poetykę romansu, interpretowałbym 
właśnie w planie teoretycznym i polemicznym jako świadome odrzucenie narracji 
we własnym pisarstwie. Rezygnacji w prozie z funkcji głównego narratora i jego 
punktu widzenia, jednoczącego rozbieżne widzenie rzeczy, nie wiązałbym z kon-
ceptem „śmierci autora”28 , a redukcji opowiadania do mikroopowieści nie łączyłbym 
z kryzysem metanarracji w kulturze europejskiej29.

Realizacja projektu nienarracyjnego komponowania dzieł literackich w prozie 
Buczkowskiego ma także znaczenie teoretyczne. Na podstawie tekstowej praktyki 
tego autora da się zrekonstruować model kształtowanej koncepcji utworu, jaka 
legła u podstaw jego późnego pisarstwa. Można ją, moim zdaniem, zestawić i po-
równać z literacką praktyką Fiodora Dostojewskiego, którą przedstawił Michaił 
Bachtin jako polifoniczną koncepcję tekstu (w książce Problemy poetyki Dostojew-
skiego i w rozprawie Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach huma-
nistycznych30), a która posłuży mi dalej za punkt odniesienia. Artykuł Bachtina od 
początku reaktywuje rozumienie tekstu jako w y p o w i e d z i31 – mają o niej stano-
wić jej identyfikowalne granice. Warunkiem wypowiedzi jest jej całościowość, któ-
ra określa ją jako wypowiedź podmiotu i organizuje wszelkie jej dialogowe związki 
– zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – między różnymi wypowiedziami32. tym-
czasem jedną z notorycznych cech kompozycji tekstu w prozie Buczkowskiego jest 
trudność lub wręcz n i e m o ż l i w o ś ć  u t o ż s a m i e n i a  p o d m i o t u  m ó w i ą-
c e g o  i granic wypowiedzi. Pisze o tym np. Indyk przy analizie Pierwszej świetności: 

trudność nie polega na gramatycznej zmianie osób wewnątrz zdania, która pełni rolę sygnału wskazu-
jącego na mowę pozornie zależną, ale na totalnym zachwianiu ufności w identyczność podmiotu wypo-
wiadającego zdanie, które może się okazać zlepkiem, kontaminacją różnych części, mimo że pozornie 
wszystko jest w porządku, zasady gramatyczne są nienaruszone, a zdania składają się w logiczną całość33. 

Według Bachtina związki dialogowe nie mogą więc łączyć części lub członów 

27 L. B u c z k o w s k i, Dialog żywy. W: Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984, s. 14.
28 Zob. S k r a b e k, op. cit., s. 117.
29 Zob. J.-F. L y o t a r d, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Przeł. M. K o w a l s k a, 

J. M i g a s i ń s k i. Warszawa 1997.
30 M. B a c h t i n: Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. M o d z e l e w s k a. Warszawa 1970; 

Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych. W: Estetyka twórczości 
słownej. Przeł. D. U l i c k a. Oprac. przekładu, wstęp E. C z a p l e j e w i c z. Warszawa 1986.

31 B a c h t i n, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych, s. 404–405, 
415.

32 Zob. ibidem, s. 423.
33 I n d y k, op. cit., s. 56.
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całości wypowiedzeniowej34. tymczasem w późnych utworach Buczkowskiego jest 
stałą praktyką łączenie syntaktyczne słów i zdań zderzające ich literalny sens 
w ramach tej samej formacji, co wywołuje dialogowy, polemiczny lub ironiczny 
efekt. Przytoczyłem wcześniej z Urody na czasie zdanie o Szopenie, które zresztą 
zbulwersowało niektórych badaczy prozy Buczkowskiego35: „A wiecie, dlaczego 
Szopen uciekł stamtąd – bo mu na koncercie dwie baby zjadły w zachwycie ręka-
wiczki [...]”. Podobne zdania można znaleźć w innych utworach pisarza, np. „Dziś 
rano, kochane dzieci, widzicie między sobą nowych strzelców, którzy dopiero pierw-
szy raz będą strzelać do ludzi”36.

Można teraz zrozumieć, że tekst komponowany przez Buczkowskiego nie jest 
budowany na modelu wypowiedzi, która ukazuje podmiot mówiący i swoje własne 
granice. W prozie tej, jak ustaliła Indyk, są jedynie przytoczenia i cytaty wypowie-
dzi37, czyli teksty pisane bez wprowadzania mówiących podmiotów. Jest to p r o z a 
n i e n a r r a c y j n a, konstruowana na innej zasadzie, gdzie nie ma narratora czy 
postaci w zwykłym sensie, albowiem nie opowiada się w niej anegdot ani historii, 
ani biografii bohaterów. Mówiąc jeszcze inaczej, autor takiej prozy n i e  o p o w i a-
d a, n i e  p r z e d s t a w i a  mówiących postaci w otaczającym ich świecie. Z różnych 
tekstów-cytatów komponuje większe całości o nieustalonych granicach. Proces 
kształtowania utworu i komunikacji z publicznością przesuwa się z poziomu nar-
racji na poziom kompozycji.

W prozie realistycznej obraz autora, jak sugeruje Bachtin38, jest często uprzed-
miotowiony w wypowiedziach narratora lub opowiadających postaci. Wskazuje to 
na inny jeszcze problem poetyki Buczkowskiego, uprzedmiotowienie wypowiedzi 
jest u niego p o d w ó j n e: wypowiedzi są cytowane i przytaczane, czyli uprzedmio-
towienie wypowiedzi dokonuje się zamiast przedstawiania osób. W prozie Buczkow-
skiego brakuje jednolitego świata przedstawionego, nie ma w niej bowiem jednoli-
tej wypowiedzi narratora, która by gwarantowała jednolitą i ciągłą narrację o zda-
rzeniach. Po prostu inna realność językowa, inna praktyka tekstowa złożyła się na 
polifoniczną koncepcję tekstu kształtowaną w dziełach Dostojewskiego, a inna – 
u Buczkowskiego. Rekonstruowana koncepcja tekstu w utworach autora Kąpieli 
w Lucca, trzeba to powtórzyć, nie opiera się na wypowiedziach, ale na ich uprzed-
miotowieniu w postaci c y t a t ó w, które składa, redaguje, komponuje w większą 
całość pisarz-redaktor: „dopiero płaszczyzna nadawcy jako sprawcy tego negatyw-
nego obrazu podmiotu utworu może zapewnić nie budzące wątpliwości dowody jego 
jedności”39. Dopiero w takiej konstrukcji widzę sens pojęcia kolażu w zastosowaniu 
do późnych utworów Leopolda Buczkowskiego40.

Praktyka tekstowa Buczkowskiego, okazuje się, jest wyraźnie opozycyjna w sto-
sunku do prozy realistycznej, której wybitny przykład stanowi właśnie proza Do-

34 B a c h t i n, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych, s. 434–435.
35 Zob. B ł a ż e j e w s k i, op. cit., s. 117.
36 L. B u c z k o w s k i, Kąpiele w Lucca. Warszawa 1974, s. 16.
37 I n d y k, op. cit., s. 54–55, 106–107, 127.
38 B a c h t i n, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych, s. 412.
39 N y c z, Sylwy współczesne, s. 40.
40 Zob. N y c z, Tekstowy świat. – K a r p o w i c z, op. cit.
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stojewskiego, analizowana przez Bachtina. Polifoniczna koncepcja tekstu (bez 
względu na to, jakie może przynosić interpretacje) jest koncepcją g ł o s u  i  w y-
p o w i e d z i  u s t n e j, koncepcja Buczkowskiego opiera się na m o n t a ż u  c y t a-
t ó w  (wypowiedzi uprzedmiotowionych) wskazujących na p o d m i o t o w o ś ć 
p i s a r z a - r e d a k t o r a, czyli bardziej reaktywuje a u t o r a  niźli n a r r a t o r a. 
Pierwsza ma za wzór mowę, druga – pisanie. Buczkowski po prostu pisze i kompo-
nuje teksty.

3

Leopold Buczkowski wyraźnie mówi, że nie pisze powieści. W wywiadzie z 1968 r. 
dla „Kontrastów” stwierdził to jednoznacznie: 

Krytycy mylą się, nazywając moje książki powieściami. to nie są powieści, to są studia. Chciałbym, 
aby czytelnicy, i nie tylko czytelnicy, o tym pamiętali, a wtedy uniknie się wielu nieporozumień41. 

W recepcji Buczkowskiego ustaliła się terminologia kompromisowa, przywołu-
jąca pojęcie dokumentu dla nazywania utworów pisarza42. Wydaje się, że zapocząt-
kował ją Zygmunt trziszka. Dokumentarność prozy Buczkowskiego wiązał on 
niejednolicie: raz z plebejską tradycją pierwszego języka, wypowiedzią ustną, którą 
autor ten miał odtwarzać w swych wczesnych utworach, czyli w zgodzie z koncep-
cją Henryka Berezy, drugi raz z językiem pisanym, albowiem – jak zakładał – „Pi-
sarze dwudziestego wieku zyskali pełną świadomość tego, że pisanie jest zestawia-
niem wielości zapisów, które uzyskały charakter dokumentów”43. Z taką interpre-
tacją wiązał przekonanie, które zostało zresztą później uznane, że podstawową 
metodą twórczą, jaką posługiwał się Buczkowski, była poetyka kolażu, czyli „ze-
stawiania własnych i cudzych tekstów na zasadzie kontrapunktu, mozaikowości 
i symultanizmu. W praktyce pisarskiej chodzi przeważnie o użycie różnych tekstów 
w formie cytatu”44. Inni badacze, ze względu na przedmiot swojego zainteresowania, 
łączyli dokumentaryzm Buczkowskiego z narracją i nie analizowali jego dojrzałych 
utworów45. W końcu, mimo pewnych różnic w rozumieniu dokumentaryzmu utwo-
rów Buczkowskiego, przyjęło się to pojęcie traktować jako podstawowe.

Analiza nienarracyjnej koncepcji tekstu, którą próbowałem tu zestawić z kon-
cepcją polifoniczną, budowaną na fundamencie wypowiedzi ustnej, sugeruje, iż 
w tekstach Buczkowskiego następowało w istocie stopniowe uwalnianie wypowiedzi 
od wypowiadającego, albowiem, po pierwsze, jej przytaczanie (cytowanie) uprzed-
miotawiało wypowiedź, po drugie, zmieniało jej porządek z opartego na logice na-

41 Rozmowa z Buczkowskim (wersja autoryzowana w połowie kwietnia 1968 roku [...]). W zb.: ...zimą 
bywa się pisarzem..., s. 186.

42 Zob. Z. t r z i s z k a, Leopold Buczkowski. Warszawa 1987. – E. K a s p e r s k i, Leopold Buczkow-
ski – Kres Kresów. W zb.: Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, 
E. Kasperski. Warszawa 1996. – B u r y ł a, op. cit.

43 t r z i s z k a, op. cit., s. 149.
44 Ibidem, s. 96. trziszka, jak się wydaje, inspirował się tu koncepcją R. N y c z a  (O kolażu tekstowym. 

áNa materiale prozy Leopolda Buczkowskiegoñ. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia. 
Red. t. Cieślikowska, J. Sławiński. Wrocław 1980).

45 Zob. K a s p e r s k i, op. cit. – B u r y ł a, op. cit.
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stępstwa i rozwoju zdarzeń – opowieści – na porządek dowolnego następstwa, nie 
związanego już z jakimkolwiek tematem. Powoduje to, z jednej strony, nowe moż-
liwości konfrontacji pomiędzy różnymi cytatami lub częściami wypowiedzi-cytatu, 
jak to pokazuje dyskurs konwersacyjny Urody na czasie, a z drugiej strony – sens 
tekstu, kształtowany dotąd na poziomie wypowiedzi, zostaje przesunięty na poziom 
całego utworu, na poziom kompozycji zależnej od decyzji pisarza-redaktora i wy-
twórcy tekstu. Pisarz staje się wtedy performerem, a proces kształtowania tekstu 
literackiego przypomina proces performancji tworzący performans, jak to wynika 
z koncepcji teoretyków performatywności46. 

Richard Bauman pisze:

Performans jest formą komunikacyjnego pokazu, w którym performer przyjmuje odpowiedzialność 
wobec publiczności za prezentację komunikacyjnej zręczności [virtuosity], ujawniającą sposób, w jaki 
akt twórczości słownej jest dokonywany, bez względu na dodatkowe funkcje, które ów akt może pełnić47. 

trudność zestawiania jakichkolwiek pisanych utworów literackich z perfor-
mansem polega na tym, że praktyka performatyczna zazwyczaj wiąże się z twór-
czością paraliteracką, z widowiskiem, występem grup aktorskich, z pokazem sce-
nicznym lub ulicznym; literatury dotąd nie porównywano do tekstowego perfor-
mansu48, a z taką praktyką mamy do czynienia w wypadku późnych utworów 
Buczkowskiego. Bauman dodaje: „pojęcie performansu może także oznaczać zda-
rzenie [tj. sytuację – B. O.], w jakim performans lub inne formy komunikacyjnego 
pokazu zachodzą”49. Właśnie zdarzeniowość praktyki komponowania tekstu lite-
rackiego, którego „istota leży w dekontekstualizacji i rekontekstualizacji dyskursu”50, 
mogła pociągać autora Kąpieli w Lucca i utworów następnych. W zdarzeniowości 
tekstów późnego Buczkowskiego kryła się, moim zdaniem, zarówno pokusa atrak-
cyjności oraz siły wyrazu praktyki, ujętej w niepowtarzalną sytuację jednostkowo-
ści tworzenia i pracy, wypowiadana przez pisarza wielokrotnie potrzeba „żywej 
prozy”, dokumentaryzmu, jak i jego negatywny stosunek do poetyki romansu, 
a także nieliczenie się z konwencjami recepcji, które prowadziło go do autarkii, co 
z przykrością stwierdzał Błażejewski51. 

Świadectwem zdarzeniowości tekstów dojrzałego Buczkowskiego była wreszcie 
ewidentna r e l a c y j n o ś ć  jego tekstowych performansów. Przejawiała się ona 
najpierw w stałej praktyce charakteryzowania postaci, widocznej już w Czarnym 
potoku i Doryckim krużganku – kiedy osobę protagonisty opisuje nie narrator, ale 
postronne osoby, które zetknęły się z nią w różnych okolicznościach i w różnym 
czasie, i kiedy kształtowany wizerunek postaci nie jest ani jednoznaczny, ani jed-

46 Zob. J. L o x l e y, Performativity. London and New York 2007. – M. C a r l s o n, Performans.  
Przeł. E. K u b i k o w s k a. Warszawa 2007. – E. F i s c h e r - L i c h t e, Estetyka performatyw- 
ności. Przeł. M. B o r o w s k i, M. S u g i e r a. Kraków 2008.

47 R. B a u m a n, Performance. Hasło w: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ed. D. H e r-
m a n, M. J a h n, M.-L. R y a n. London and New York 2005, s. 420.

48 Przy okazji performatywności literackiej F i s c h e r - L i c h t e  (op. cit., s. 25) wspomina o „powie-
ściach labiryntach”.

49 B a u m a n, op. cit., s. 420.
50 Ibidem.
51 B ł a ż e j e w s k i, op. cit., s. 138–148 (rozdz. Autarkia).
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nolity. Relacyjność przejawiała się również w „z d e r z e n i a c h” wypowiedzi rozma-
wiających lub oceniających się ludzi w Urodzie na czasie. Bierze się to, jak już 
wspominałem, z przytaczania całych rozmów, konwersacji towarzyskich, kiedy 
uwolnione od sytuacyjnego kontekstu wypowiedzi przeniesione zostają do nowej, 
przypadkowej konfiguracji składniowej i nabierają tam innego, zaskakującego 
sensu. Podobnie dzieje się w przypadku szkicowania i figuracji mikroopowieści. 
Przykładem są Kąpiele w Lucca – tekst zarysowuje stale występujące wątki wojny, 
czarownictwa i satanizmu i konfrontuje ich zmieniający się sens. W nowym kon-
tekście zmienia się także sens wojny. W Kąpielach w Lucca mamy do czynienia 
z kilkoma mikroopowieściami wojennymi, rejestrującymi zbiorową euforię i ekscy-
tację, jaką u mieszkańców Wiednia, Sarajewa i Pragi wzbudziła wieść o wybuchu 
pierwszej wojny światowej. 

podążyłem do Sarajewa. Miasto zastałem, jak tego należało się spodziewać, w stanie burzliwej ekscyta-
cji – gardząc bólem pospolitym, wznoszącym nieznośne okrzyki – ale, co prawda, nie tylko z powodu 
udanego zamachu na arcyksięcia. Groźne wieści nadeszły z macedońskiej granicy. [...] Wiedeń znajdu-
je się w stanie afektu. Do Pragi przybył pociąg Czerwonego Krzyża, zaopatrzony we wszystkie przybory 
niezbędne na polu bitwy. Zarządzono nowy pobór, ażeby w razie potrzeby mieć pod ręką silne rezerwy52. 

Czytamy dalej, jak euforia przeradza się w wojenne szaleństwo.
I oto pod wpływem nieoczekiwanego sąsiedztwa wątków konstatujemy, że 

z czarownictwem i satanizmem dzieje się podobnie. te praktyki społeczne nagle 
w zetknięciu z powszechnym szaleństwem wojennym, obudzonym przez wypadki 
historyczne, ukazują swoje nowe oblicze. 

Powiadają, że czarownica, sed sit ut sit, jakkolwiek bądź, jest ona czarownicą, i sądzą, że lada dzień 
będzie sądzona i stracona, za nią pójdą niektóre inne wielkogłowy, luterskiego sposobu myślenia. Przy-
aresztowano już i popalono profesorów, kandydatów prawa, pastorów, kanoników i wikariuszów, 
alumnów, którzy potem mieli być pastorami, niektórych organistów, jeden flecista, dwóch innych szu-
kano, lecz uciekli. Kanclerz i jego żona oraz żona sekretarza tajnego już są straceni53. 

Konfrontacja jednego szaleństwa z drugim szaleństwem wzmacnia sugestię 
zbiorowego obłędu. A o to chodzi pisarzowi-performerowi.

Na tym, jak wiemy, nie wyczerpuje się sens Kąpieli w Lucca. W utworze, jak 
gdzie indziej mówi sam autor, są także inne wątki: „Kąpiele w Lucca to podręcznik 
łacińskości, wywodzimy się przecież z kultury śródziemnomorskiej”54. Zacytowany 
zostaje tam cały spis treści łacińskiego traktatu retorycznego, którego nie trzyma 
się jednak tekst utworu, gubiąc w istocie jego wskazania i regulacje55. Jest także 
czytelny w utworze wątek tytułowy. Jak wspomina Nycz, „Kąpiele w Lucca przywo-
łują tytuł utworu stanowiącego część Obrazów z podróży Heinego [...]”56. Dwukrot-
nie w tekście Buczkowskiego pojawia się nazwisko niemieckiego poety i dwa krót-
kie fragmenty, jakby wyrwane z innego kontekstu, stylizowane na typową wolno-

52 B u c z k o w s k i, Kąpiele w Lucca, s. 164.
53 Ibidem, s. 175.
54 L. B u c z k o w s k i, Proza żywa. Bydgoszcz 1986, s. 32.
55 Zob. A. G o ł ą b, Zagadnienie spójności tekstu „Kąpieli w Lucca” Leopolda Buczkowskiego. „Pa-

miętnik Literacki” 1979, z. 3.
56 N y c z, Sylwy współczesne, s. 37.
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ściową opowieść, tak charakterystyczną dla Obrazów z podróży Heinricha Heinego, 
które w stosunku do poprzednich wątków zbiorowego szaleństwa pełnią wyraźną 
funkcję kontrapunktu: 

W całej naturze tylko człowiek jest wolny i on jeden ma świadomość swej wolności. Wolność świa-
doma siebie, oto jest źródło pierwotne całego szeregu zjawisk, które przyjmują nazwę moralnych i sta-
nowić będą dla człowieka sferę działalności nie znanej reszcie natury57.

Nieczytelność utworów Buczkowskiego, moim zdaniem, bierze się także z nie-
czytelności przedsięwzięcia, którego się podjął pisarz – ukształtowania nowej for-
macji tekstu literackiego, t e k s t o w e j  p e r f o r m a n c j i, do której jeszcze nie 
przywykł czytelnik. Buczkowski już nie opowiada anegdot, fabuł ani historii, pole-
ga wyłącznie na sprawności i wielomówności języka, na tekstach oraz cytatach. 
I w tym sensie, jak mówią filozofowie, nie przedstawia świata58. Wszystko nam 
komunikuje w dyskursywny sposób, dając do zrozumienia, że opisywane zjawiska 
mają jednak związek z naszym światem.

4

Nienarracyjność późnych utworów Buczkowskiego stawia problem komunikacji, 
tzn. w jaki sposób, za pomocą jakich środków przekazywać sens zdarzeń i zjawisk, 
o których się pisze w tekstach. W Urodzie na czasie autor wykorzystał konwersa-
cyjny styl wymiany wypowiedzi, który imitując rozmowę na różne tematy, w różnych 
okolicznościach społecznych i historycznych, był otwarty na informowanie, pole-
mikę i pastisz. W późniejszych utworach układ komunikacyjny wypowiadania 
i relacjonowania jeszcze się komplikuje. W Kąpielach w Lucca przeważa dyskurs, 
przybierający różne formy stylizacyjne i funkcjonalne, pojawiają się krótkie, powi-
kłane tematycznie fragmenty narracji oraz często rozbudowywany metadyskurs 
autotematyczny, a zarazem filozoficzny. Dwa chyba tematy – zdarzenia i postaci 
sygnalizujące problemy kultury europejskiej (związane przede wszystkim z łacińskim 
rodowodem Europy, jak też z chrześcijaństwem) oraz zdarzenia i figury dowódców 
i żołnierzy z pierwszej wojny światowej – dominują w utworze, nadto toczy się tam 
metaliteracki spór między estetyką romansu a podejmowaną na wiele sposobów 
prozą wielorakiego widzenia. 

[...] Rozamunda: wypędza kury z grządki i przypasuje ogrodnikowi miecz do boku, nakazując ruszać 
natychmiast do królewskiego powstania. Ogrodnik się sprzeciwia (powiada), że woli sadzić kapustę, niż 
zbierać wawrzyny. Precz, woła ona i wypędza go za drzwi. Za drzwi! (woła). ten romans jest dziełem 
ogromnym, chociaż jeszcze nie skończony59. 

Zauważmy, że podejmowane są różne kwestie, a całość dyskursu wydaje się 

57 B u c z k o w s k i, Kąpiele w Lucca, s. 181.
58 Zob. J. D e r r i d a, Pismo filozofii. Wybrał, przedmową opatrzył B. B a n a s i a k. Wyd. 2. Kra- 

ków 1993. – B. B a n a s i a k, Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej. (Mallarmé – 
Roussel). „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7. – I. L o r e n c, Świadomość i obraz. Studia z filozofii 
przedstawienia. Warszawa 2001.

59 B u c z k o w s k i, Kąpiele w Lucca, s. 60.
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stylizowana i parodiowana. Jakkolwiek kształtuje się złożona sytuacja, to z całą 
wyrazistością zarysowuje się jej sztuczność, stylizowany, jakby przytoczony status. 
Można więc sądzić, że cytatowy charakter przekazu tekstowego tak charaktery-
styczny dla Urody na czasie ujawnia się również w Kąpielach w Lucca.

Innym sposobem tworzenia tekstu jest h y b r y d y z a c j a  fragmentów – albo 
dotyczących rozmaitych wydarzeń, tematów czy problemów, albo relacjonowanych 
z różnych punktów widzenia. Pozwolę sobie na przytoczenie dłuższego cytatu, po-
kazującego proces tekstowej jukstapozycji, tylko w tej bowiem formie staje się on 
widoczny. 

Poszedłem szybko w przeciwnym kierunku. Wiedziałem wprawdzie, że w ten sposób nie dostanę 
się do Przemyśla, słyszałem, że żandarmi coś za mną wołali, ale nie odwracałem się. Kiedy przechodzi-
łem w pobliżu fortu piątego, dostrzegłem patrol kozaków, ale natychmiast odjechali wyciągniętym ga-
lopem, a dwaj inni żandarmi zarzucili broń na ramiona i oddalili się brzegiem koniczyny pokosem le-
żącej. Przez małą chwilę wcale nie wiedziałem, co mam począć. W pierwszej chwili przez San, skąd 
przybyłem, wrócić z powrotem – nagle jednak przyszła mi myśl i wytężonym krokiem ruszyłem za 
żandarmami. 

Chwała Bogu, powiedzieli ci postrzelani, skoro patrol zniknął już za drzewami. Podnieśli się ze 
swojej kryjówki, rozcierając zziębnięte ręce.

Gorączka z rany zaczyna już pana mocno atakować. Za dwie godziny nie będziesz się pan w stanie 
utrzymać na nogach. Poprowadzę pana. Nie, nie, nie! Wśród tak szlachetnych sporów doszli do wioski 
Żuratyn, przezornie jednak ominęli samą miejscowość i wybrali sobie daleki manowiec przez las i pole.

Rana moja jest bagatelką, i począł wyskakiwać, byle wrócić do żony. Spójrz tylko, jaki piękny 
wschód księżyca60.

Przytoczony fragment przedstawia różne mikroopowieści z rozmaitych narra- 
cji – w taki sposób, że ukazuje jednocześnie wielorakość zdarzeń i wielość narracji 
(punktów widzenia), a ponadto zadziwiającą biegłość głównego redaktora-układacza, 
który ujawnia swój ironiczny stosunek i wariacyjny kunszt pisarski. Widać zatem, 
że proces komunikacji między pisarzem a czytelnikiem nie ogranicza się tu wyłącz-
nie do rozumienia tekstu, obejmuje także zrozumienie kompozycji całości, odręb-
ności fragmentów, stylistycznej i gramatycznej zmienności oraz pragmatyczny 
stosunek nadawcy do przekazywanego tekstu. Wydaje się, że istotą praktyki pisar-
skiej zaprezentowanej przez Buczkowskiego w późnych utworach jest k o m p o z y-
c j a  właśnie, której podporządkowane zostają bardzo różne fragmenty bardzo 
różnych gatunków pisania – narracji i dyskursu. Dopiero na poziomie kompozycji 
ujawnia się perspektywa redaktora, performera i pisarza. to głównie pisanie i per-
formancja tworzą późne utwory Buczkowskiego.

Współcześnie praktykę performancji, czyli prezentacji występów, widowisk 
i happeningów, obejmuje się pojęciem performatywności i wiąże się zazwyczaj nie 
tyle z przedstawianiem narracji, ile z samym działaniem na podobieństwo perfor-
matywów Johna L. Austina lub aktów typowych dla filozoficznej szkoły analitycznej 
w określonej przestrzeni społecznej. Performans bowiem znosi granicę między 
sztuką a życiem, między fikcją a rzeczywistością61. Przypomnijmy, że wielokrotnie 
Buczkowski swoje utwory traktował zdecydowanie jako studia, dokumenty albo 

60 Ibidem, s. 51.
61 Zob. L o x l e y, op. cit., s. 147–148.

I-8.indd   141 2014-09-03   14:33:24



ROZPRAWY I ARtYKUłY142

prozę żywą. tę dokumentarną siłę jego dzieł upatrywałbym właśnie w performa-
tycznej praktyce tekstowej pisarza, w pokazaniu sieci relacji i dekontekstualizacji 
rozmaitości mikrotekstów, komponowanych na użytek czytelnika w tekście-książ-
ce. Performatywność prozy autora Kamienia w pieluszkach nie polega przecież na 
składnych i wiarygodnych opowieściach o kulturze i wojnie, ale na prezentacji 
i uruchomieniu nowych kontekstów dla cytatów mowy i gatunków pisania, które 
w licznych zderzeniach, poprzez dekontekstualizację słów, wyrażeń i dyskursów, 
ujawniają nowe sensy, uwalniają się od stereotypów, polemizują, ironizują, walczą 
i przekonują. Podlegają procesowi, jak to określa Judith Butler – r e s i g n i f i k a-
c j i62, czyli ułatwiają demaskację, zafałszowanie i ceremonialność starych praktyk, 
a tym samym sprzyjają zwalczaniu duchowej opresji i zniewolenia.

O pierwszych praktykach performatywnych możemy mówić już w latach pięć-
dziesiątych XX wieku, o właściwej zaś sztuce performansu dopiero w latach sie-
demdziesiątych63. A wielu badaczy łączy współczesne praktyki performansu z filo-
zofią postmodernizmu64. Również w opiniach polskich literaturoznawców zdarzają 
się interpretacje wiążące utwory Buczkowskiego z filozofią postmodernizmu65. 
Rzeczywiście, powierzchowne zestawienia tekstowych performansów z postmoder-
nistycznymi praktykami w sztuce i literaturze mogą prowadzić do tego rodzaju 
spostrzeżeń, jednakże przy głębszej analizie takie hipotezy okazują się mylące. 
łączyłbym zdecydowanie eksperymentatorstwo Buczkowskiego z projektami i kon-
cepcjami polskiej i międzynarodowej awangardy66.

Z koncepcją tekstowego performansu wiąże się jeszcze jedna kwestia. Jak 
stwierdził Bauman – w praktykach performatywnych trzeba brać pod uwagę zna-
czący udział publiczności i traktować go jako integralny składnik w interakcyjnym 
układzie komunikacyjnym między twórcą a odbiorcą67. Proza Buczkowskiego, 
paradoksalnie, wymaga nadzwyczajnej współpracy czytelnika. Kompozycyjna ak-
tywność autora-redaktora, prowadząca do układów notorycznie heterogenicznych 
i nieciągłych przytoczeń, stylizacji i metadyskursów, tworzy szczególne warunki 
utrudnionej lektury ukształtowanych w ten sposób utworów. Nierzadka jest tedy 
sytuacja, kiedy czytelnik dostrzega, że „przyjemność tekstu nie jest pewna”68, kie-
dy ciekawość lektury graniczy ze znużeniem czy wręcz z rezygnacją. Autor Oficera 
na nieszporach jest znacznie bliższy w komponowaniu tekstów awangardowej 
praktyce teatralnej oraz literackiej, która nie angażuje widza i czytelnika w empa-
tyczne przeżywanie zdarzeń, wczuwanie się w postępowanie postaci, ale – jak pisze 

62 J. B u t l e r, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. Przeł. A. O s t o l s k i. 
Warszawa 2010, s. 180–188. Zob. też L o x l e y, op. cit., s. 127.

63 Zob. C a r l s o n, op. cit., s. 162.
64 Zob. ibidem, s. 203–204.
65 Zob. np. M. D ą b r o w s k i, Postmodernizm: myśl i tekst. Kraków 2000, s. 102–111.
66 Zob. N. F. Č u ž a k, Literatura fakta. Nachdruk der Ausgabe: Moskau 1929, mit einer Einleitung 

von H. G ü n t e r. München 1972. – A. t u r o w s k i, Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji 
nurtu (1921–1934). Wrocław 1981. – S. R. L e e, Trudne przymierze. Polska awangarda poetycka 
w kręgu idei lewicy (1918–1939). Warszawa 1982. – K a r p o w i c z, op. cit.

67 B a u m a n, op. cit., s. 420.
68 R. B a r t h e s, Przyjemność tekstu. Przeł. A. L e w a ń s k a. Warszawa 1997, s. 88.
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Walter Benjamin – „winna raczej dziwić się stosunkom, w których żyje”69. Awan-
gardowa praktyka tekstów, w której Buczkowski posługuje się dezautomatyzacją 
rozumienia problemu, efektami obcości, dekontekstualizacją, przypomina raczej 
Bertolta Brechta, a znacznie mniej koncepcje estetyki performatywności, jakie 
zdają się budować teoretycy nowoczesnego performansu parateatralnego wokół na 
nowo interpretowanego pojęcia katharsis70. Niearystotelesowska interpretacja lite-
ratury, z jaką styka się nieuchronnie czytelnik późnych utworów Buczkowskiego, 
nie pomaga w doświadczaniu „przyjemności tekstu”, ponieważ odbiorcy trudniej 
przekonać się, że autor Kamienia w pieluszkach, jak pisze Falkiewicz, to „jeden 
z największych artystów słowa w języku polskim, człowiek posiadający słuch ab-
solutny słowa, umiejący napisać wszystko”71. A tak właśnie jest.

A b s t r a c t

BOGDAN OWCZAREK University of Warsaw

ON SOME IDEAS IMPORtANt FOR UNDERStANDING LEOPOLD BUCZKOWSKI’S PROSE

the article presents some ideas which the author has formulated within long-standing studies of Leopold 
Buczkowski’s prose. they can be listed in the following order: 1) Buczkowski’s prose is not a uniform 
collection of texts – contrary to that, under careful scrutiny it is viewed as a m u l t i f o r m  conglomer-
ate of texts; legibility of Czarny potok (Black Torrent) tells little about that of Uroda na czasie (A Fashion-
able Beauty) (the meaning of “legibility” in Buczkowski’s prose analysis is quite imprecise); 2) his late 
creativity (from Uroda na czasie áA Fashionable Beautyñ) takes up a n o n - n a r r a t i v e  mode of writ-
ing which no longer relies on telling the history and fortune of characters but rather 3) matching real 
and stylised quotations, Buczkowski juxtaposes pieces of conversations, discourses and micronarrations 
to exploit the senses and surprising meanings hidden in them. At the same time he builds t e x t u a l 
p e r f o r m a n c e s  which in the new contexts gain new performative meanings. 

69 W. B e n j a m i n, Co to jest teatr epicki? Przeł. K. K r z e m i e ń. „Miesięcznik Literacki” 1976, nr 6.
70 Zob. F i s c h e r - L i c h t e, op. cit., s. 305–306.
71 F a l k i e w i c z, op. cit., s. 155.
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PAWEŁ RAMS Szkoła Nauk Społecznych PAN, Warszawa

KOBIETY KUŚNIEWICZA ANALIZA FUNKCJI KOBIECOŚCI W WYBRANYCH 
POWIEŚCIACH

Twórczość Andrzeja Kuśniewicza obrosła wprawdzie wieloma komentarzami, kryje 
mimo to kilka problemów nie wykorzystanych przez badaczy. Do tej pory krytycy 
interpretowali teksty autora Lekcji martwego języka w szerokim kontekście kultu-
rowym, modernistycznym, historycznym, mitycznym czy fenomenologicznym1. 
Wydawałoby się, że tak obszerny zestaw tradycji oraz spojrzeń na prozę i poezję 
Kuśniewicza wyczerpał już wszelkie możliwości interpretacyjne. Ostatnio pojawia-
ją się wszakże literaturoznawcy, którzy wywołują ducha autora Eroiki w celu po-
nownego zbadania oraz omówienia jego twórczości. Jednym z takich sposobów jest 
analiza świata przedstawionego pod względem reprezentacji płci, a także ich wza-
jemnych interakcji2. Okazuje się bowiem, że analiza tych obszarów odkrywa zupeł-
nie nowe znaczenia, daje szansę wydobycia na światło dzienne kulturowych kon-
strukcji płciowych i seksualnych oraz umożliwia krytyczny opis rodzajów dystry-
bucji władzy w spektrum symbolicznym.

W niniejszym szkicu przyjrzę się szczegółowo sposobom przedstawiania kobie-
cości w wybranych powieściach Kuśniewicza. Choć istnieją pojedyncze prace, 
które omawiają owo zagadnienie, to chciałbym ponownie przypatrzyć się, jak re-
prezentowane są kobiety i jakie pełnią funkcje w świecie powieściowym. Sformu-
łowanie głównego problemu wymaga odwołania się do jednego z esejów Ingi Iwasiów 
ze zbioru Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, w którym autorka, zastanawia-
jąc się nad możliwą interpretacją książki Praski elementarz Aleksandra Kaczorow-
skiego, stwierdza: „ten świat ma jedną właściwość, która charakteryzuje go najdo-
bitniej. Jest zupełnie, klinicznie pozbawiony kobiet”3. W powieściach Kuśniewicza 

1 Spuścizna literacka A. Kuśniewicza doczekała się kilku monografii: B. K a z i m i e r c z y k, Wskrze-
szanie umarłych królestw. Kraków 1982. – H.-P. H o e l s c h e r - O b e r m a i e r, Andrzej Kuśniewicz’ 
synkretistische Romanpoetik. München 1988. – M. D ą b r o w s k i, Nierzeczywista rzeczywistość. 
O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Wyd. 2, zmien. Warszawa 2004. – P. G r a f, Świat utkany 
z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza. Poznań 2005. – E. D u t k a, 
Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008. – Między Galicją, 
Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza. Red. A. Woldan. Wiedeń 
2008 (tom pokonferencyjny). Istnieją również liczne artykuły, omówienia i recenzje, których wy-
czerpującą bibliografię podaje G r a f  (op. cit.).

2 Zob. M. P. P o d o l c z a k, Fizjologia bogini – wizerunek kobiet w wybranych powieściach Andrzeja 
Kuśniewicza. W zb.: Między Galicją, Wiedniem i Europą.

3 I. I w a s i ó w, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj. Kraków 2002, s. 206.
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sytuacja ma się podobnie. Mimo że kobiety nie ulegają całkowitemu wymazaniu ze 
świata przedstawionego, to spełniają w nim podrzędne, służebne funkcje. Przestrzeń 
konstruowana na kartach powieści Kuśniewicza to przestrzeń męska, w której obo-
wiązują prawa męskie, w której znaczenie nadawane jest przez podmioty męskie, 
a samą narrację prowadzi się z męskiego punktu widzenia. Kobiety, jeżeli już wy-
stępują w tym męskim świecie, pojawiają się na prawach wyznaczanych przez 
mężczyzn. Choć głównym zadaniem narratora wydaje się przedstawienie postaci 
kobiecych, to pośrednio zdefiniowana zostanie także przestrzeń męska – w katego-
riach dominacji i redystrybucji władzy. Stronice książek Kuśniewicza są bowiem 
idealnym polem przekazywania znaczeń, w którym mężczyźni mają nieograniczone 
panowanie nad wszystkimi elementami świata4. Od krótkiego przybliżenia tego 
sposobu strukturyzacji sensów w powieści chciałbym rozpocząć analizę wybranych 
tekstów prozatorskich.

1

Mieczysław Dąbrowski w swojej monografii twórczości autora Eroiki pisze: „literac-
ki świat Kuśniewicza to świat w istocie męski. Nigdzie, w żadnym dziele, głównym 
bohaterem nie jest kobieta. Wszędzie sprawy zasadnicze są sprawami mężczyzn”5. 
Dla dalszych interpretacji wynika z tych stwierdzeń, iż traktuję świat przedstawio-
ny powieści jak świat opisywany przez mężczyzn i stworzony dla mężczyzn. Owe 
stwierdzenia zostają uwiarygodnione chociażby przez fakt, że w żadnym z utworów 
Kuśniewicza (dotyczy to także tych, które nie pojawią się w niniejszej pracy) nar-
ratorem nie jest kobieta. Przestrzeń kreowana przez pisarza stanowi więc przestrzeń 
postrzeganą przez mężczyznę i ocenianą wedle wartości męskich. Świat stworzony 
przez Kuśniewicza jest światem dla mężczyzn, gdyż brak w nim wiarygodnych pre-
zentacji bohaterek kobiecych. W niniejszej rozprawie wyróżniłem kilka sposobów 
ich przedstawiania. Żaden z nich nie ma jednak pozytywnych konotacji i nie daje 
postaciom żeńskim możliwości odegrania roli sprawczej. Do spojrzenia na świat 
powieściowy jako na świat wyłącznie męski zmusza fakt, iż bohaterowie – w sposób 
mniej lub bardziej widoczny – opisują go i oceniają wedle własnych kategorii, wedle 
etosu męskiego. Przestrzeń powieściowa to w gruncie rzeczy przestrzeń patriarchal-
nych instytucji, tworzących męskie uniwersum symboliczne.

Biorąc za fundament tak zdefiniowaną przestrzeń powieściową, można dokonać 
klasyfikacji funkcji, jakie pełnią kobiety u Kuśniewicza. Celem podziału jest wska-
zanie na instrumentalny charakter postaci żeńskich pojawiających się na kartach 
analizowanych książek. Taka prezentacja kobiet ma umocnić dominację mężczyzn 
w powieściowym świecie, dzięki władzy dystrybucji znaczeń w procesie przedsta-
wiania kobiet i umieszczania ich w określonych obszarach narracji. Postacie ko-
biece, które nie mają mocy sprawczej, zostają usytuowane na marginesie uniwersum 
symbolicznego. Odgrywając tylko role pośrednie, czysto służebne, nie zagrażają 

4 Sposoby dystrybucji znaczeń w obrębie męskiej wspólnoty analizuje E. K o s o f s k y  S e d g w i c k 
w książce Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire (New York 1985).

5 D ą b r o w s k i, op. cit., s. 139.
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męskiej wizji świata, gdyż pojawiają się w nim wyłącznie na prawach mężczyzn; są 
przez nich powołane do życia i przez nich w tym życiu podtrzymywane.

Nie jest to jednakże klasyfikacją typów kobiecych, z jaką można się spotkać 
w dotychczasowych opracowaniach problemu6. Nie wydaje się ona wystarczająca 
z kilku powodów. Po pierwsze, nie obejmuje wszystkich typów kobiecości prezen-
towanych w powieściach Kuśniewicza. Po drugie, ogranicza się przeważnie do 
tradycyjnych przedstawień kobiet w prozie modernistycznej. Po trzecie, redukuje 
badane postacie kobiece, przyporządkowując im tylko kilka cech, a przy tym często 
pomijając te najistotniejsze. Zaproponowana przeze mnie klasyfikacja ma wyznaczyć 
tekstowe oraz fabularne funkcje, jakie pełni postać żeńska w analizowanym mate-
riale powieściowym. Wskazanie na role, a nie na typy pozwala uniknąć pewnych 
niedogodności metodologicznych. Przede wszystkim można łączyć przypisywane 
funkcje w wielorakie konfiguracje. Ta sama postać jest w stanie odgrywać kilka ról. 
Po czwarte, pozwala na pominięcie cech, które w konkretnym momencie wydają 
się nieistotne ze względów interpretacyjnych, nie powodując zarazem spłaszczenia 
obrazu. Po piąte, nie redukują postaci do paru cech, eliminując przy tym pozosta-
łe. Przypisanie kobietom pełnionych w tekście funkcji, nie zaś ich typizacja, ma na 
celu również podkreślenie podrzędnej roli, do jakiej sprowadzane są one w obszarze 
męskiego uniwersum. Podział ten ma uświadomić ich instrumentalną funkcję, 
a zarazem wskazywać na ich niekompletność, brak tkwiący w ich istocie, będący 
ich ontologiczną definicją i podstawą. Mężczyźni potrzebują kobiet jedynie do zre-
alizowania określonych zadań. Zaproponowana klasyfikacja nie wydaje się wyczer-
pująca ani ostateczna, chociażby ze względu na ograniczony materiał uwzględnio-
ny w szkicu.

Wyróżniam pięć podstawowych funkcji, jakie przypisać można kobietom poja-
wiającym się na kartach powieści Kuśniewicza.

1. K o b i e t a  j a k o  n i e o b e c n a. Rola ta przypada w udziale przede wszyst-
kim matkom bohaterów7. W żadnej z analizowanych powieści nie pojawiają się one 
bezpośrednio, lecz jedynie we wspomnieniach lub swobodnie snutych imaginacjach. 
Większość kobiet umiera szybko, najczęściej zaraz po urodzeniu syna lub w trakcie 
jego wczesnego dzieciństwa. Inne znikają niczym kamfora, o czym czytelnik dowia-
duje się np. ze Stref:

Nie wiemy, czy Pani Hilda trafiła kiedykolwiek do Suchodołu, raczej nie. Później znikła zupełnie, 
wywietrzała, wyparowała z życia pana Leonarda do tego stopnia, że w rezultacie mały Gustaw Adolf nie 
pamiętał jej zupełnie i gdyby istniała odpowiednia formuła prawna, mógłby mieć wypisane w metryce: 
„mater incerta seu ignota”. [S 139]8

6 Zob. M. D ą b r o w s k i: Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistycz-
ne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. Izabelin 1996; op. cit. – P o d o l c z a k, op. 
cit.

7 Zob. A. J a m r o z e k - S o w a, Wspólnota galicyjska. Obraz społeczności kresowej w powieściach 
galicyjskich Andrzeja Kuśniewicza. W zb.: W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze 
polskiej po 1939 roku. Red. Z. Andres. Rzeszów 1996, s. 212: „Matki chłopców zniknęły z ich życia 
bardzo wcześnie – umarły bądź odeszły z innymi mężczyznami”.

8 Skrótem S odsyłam do: A. K u ś n i e w i c z, Strefy. Wyd. 3. Warszawa 1976. Ponadto stosuję w ar-
tykule następujące skróty na oznaczenie książek tego autora: E = Eroica. Wyd. 3. Warszawa 1974; 

I-9.indd   147 2014-09-03   14:33:54



ROZPRAWY I ARTYKUŁY148

Tylko w Lekcji martwego języka porucznik Alfred Kiekeritz zaświadcza, iż jego 
matka żyje. Przebywa jednak daleko i jest wspomniana zaledwie dwa razy, tym 
samym pozostaje postacią zasługującą na miano wielkiej nieobecnej. Taka forma 
przedstawiania kobiecości ma na celu: po pierwsze, odcięcie żeńskiej gałęzi gene-
alogicznego drzewa bohatera; po drugie, odseparowanie mężczyzn od świata natu-
ry i biologii, której kobiety są symbolicznymi reprezentantkami. W ten sposób ze-
rwana zostaje łączność bohaterów z żeńską linią ludzkości, a co za tym idzie, 
możliwość budowania czystego obrazu świata męskiego stoi przed narratorami 
otworem. Doskonale logikę tę oddają słowa Barbary Smoleń:

Wyparcie i milczenie tego, co kobiece, jest warunkiem trwania istniejących norm. Być może, jest 
nieświadomością tego systemu, ale taką, z której nic nie ma prawa przeniknąć do świadomości pod 
groźbą zachwiania równowagi. W tej homoseksualnej w istocie strukturze kobieta jako taka nie ma 
formy, jest brakiem, szuka substytutu tego, czego nie ma i czego mężczyźnie zazdrości [...]. Zgodnie 
z logiką „męskiego spojrzenia” jej płeć nie oferuje nic, co można zobaczyć, obejrzeć, jej płeć jest odrzu-
cona z planu reprezentacji9.

Z przesłanek tych autorka wyciąga istotny dla niniejszych rozważań wniosek:

Dyskurs, który za punkt wyjścia przyjmuje doświadczenie właściwe połowie ludzkości, redukuje 
rzeczywistość, a odchodząc od jej pełnego wymiaru, staje się fałszywy. Męskość może się okazać równie 
zafałszowana jak kobiecość10.

Jak wynika z przytoczonych stwierdzeń, usunięcie kobiet pozwala wykreować 
utopijną wizję świata, stworzoną przez mężczyzn i dla mężczyzn. W ich mniemaniu 
brak kobiet nie nastręcza problemów. Wręcz przeciwnie, umożliwia usunięcie pa-
lących kwestii, a jednocześnie spokój w wykreowanym sztucznym raju. Kobiety 
postrzegane są jako niegodne pełnego uczestnictwa we wspólnocie, w tworzeniu 
symbolicznego uniwersum. Jawią się również jako zagrożenie dla zbudowanego 
ładu. Nie można dopuścić, by wyszły one z nieświadomości, do której siłą zostały 
zepchnięte przez męskocentryczną narrację.

Celem uzupełnienia należy dodać, że również ojcowie bohaterów są postaciami 
enigmatycznymi, czasem wręcz nieobecnymi (przypadek ojca Kiekeritza z Lekcji 
martwego języka). Różnica między obydwiema nieobecnościami jest dość znacząca. 
W tej konkretnej sytuacji postać ojca i postać matki rozumiem symbolicznie. Są to 
figury, do których przypisane zostały stereotypowe wartości kulturowe. Śledząc losy 
protagonistów analizowanych utworów łatwo zauważyć, że za każdym razem pojawia 
się postać bądź postacie spełniające funkcję symbolicznego Ojca – nośnika kultu-
rowych cech męskich, gwaranta trwania uniwersum. W Lekcji martwego języka jest 
to nadleśniczy Szwanda, w Eroice – Zibou. Figura Matki jako strażniczki żeńskich 
wartości kulturowych jest umieszczana na marginesie i wprowadzana do głównego 

K = Król obojga Sycylii. Wyd. 3. Warszawa 1980; L = Lekcja martwego języka. Wyd. 3. Kraków–
Wrocław 1986. Liczby po skrótach wskazują stronice.

  9 B. S m o l e ń, Mimetyzm Luce Irigaray. W zb.: Ciało – płeć – literatura. Prace ofiarowane profesoro-
wi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Kor-
sak. Warszawa 2001, s. 664.

10 Ibidem, s. 667.
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dyskursu wyłącznie w celu podtrzymania dominującego porządku. Wartości kultu-
rowe, których strzeże Ojciec – choć sam często nieobecny – są dystrybuowane na 
postacie męskie. Rzuca się w oczy brak owego zabiegu w przypadku figury Matki 
i powieściowych kobiet. Ta niesymetryczność figur symbolicznych to jedna z pod-
stawowych cech pisarstwa Kuśniewicza. Dodać trzeba, że jego książki prozatorskie 
są zapisem obumierania patriarchalnego porządku, o czym świadczy częsty brak 
Ojca, będącego zwornikiem i gwarantem spójności męskiego uniwersum. Przez to 
system ten jest podatny na pęknięcia i reinterpretacje.

2. K o b i e t a  p r z y j m u j ą c a  m ę s k ą  s y m b o l i k ę. Rolę tę odgrywają 
przede wszystkim kobiety z Lekcji martwego języka. Uzasadnienie takiego sposobu 
funkcjonalizacji postaci kobiecych bywa dwojaka. Po pierwsze, zabieg ten może być 
motywowany chęcią zaprezentowania kobiety, która za wszelką cenę pragnie do-
równać mężczyznom, wejść w ich świat, przyjąć rolę inną niż narzucona odgórnie 
przez biologię, a następnie umocniona przez praktyki kulturowe. Są to działania 
paralelne względem pierwszych ruchów emancypacyjnych, które szanse wyzwolenia 
kobiet widziały w możliwości upodobnienia się ich do mężczyzn tak pod względem 
fizycznym, jak i funkcjonalnym. Ową metamorfozę, próbę wejścia w obcy porządek, 
doskonale ilustruje cytat:

Nie tak znów chyba wiele czasu upłynie (ile tygodni? trzy? cztery?), a dyplomowana pielęgniarka, 
zmobilizowana do służby sanitarnej (ach, nie – ona przecież sama dobrowolnie zgłosiła się pewnego 
grudniowego poranka roku 1917 do wojska jako ochotnik), przestanie być tylko i wyłącznie siostrą 
Czerwonego Krzyża. Zamieni biały fartuch na wojskową bluzę. Wdzieje na swą jurną kozacką czuprynę 
ułańską furażerkę, odziedziczoną po swym byłym pacjencie. Do niej, w miejsce nieaktualnego już ce-
sarskiego bączka, przyszyje własnoręcznie żółto-niebieską kokardę. W tym nowym wcieleniu, okręciw-
szy pękate łydki owijaczami wchodzącymi właśnie w modę nie tylko w armii, zasznuruje ciasno męskie, 
na czarnej gumowej podeszwie buciki typu myśliwskiego, dar pana nadleśniczego Szwandy z jakiejś 
okazji, i – nie jest to wykluczone, przeciwnie, nader prawdopodobne – obejmie samozwańczo komendę 
stacji kolejowej w miejsce dotychczasowego komendanta, porucznika Valaška, który zapragnie jak 
najszybciej powrócić w rodzinne strony. Tak to będzie zapewne wkrótce, gdy nadejdzie sposobna pora, 
nazywana również chwilą historyczną. [L 88]

Fragment ten jest zapowiedzią nadejścia nowej formacji kulturowej, w której 
kobiecość zacznie rozbijać dotychczasowy monolit świata męskiego i głosu męskie-
go, by dokonać jego re-prezentacji wedle własnych kategorii, wykorzystując wszak-
że język i symbolikę upadającej męskiej utopii.

Drugą motywację stanowi sfunkcjonalizowanie kobiety jako lustra, w którym 
odbija się męski świat. Nie jest ono jednak odwzorowaniem dokładnym. Kobiecość 
w powieściach Kuśniewicza to zazwyczaj krzywe zwierciadło, odbijające nie tyle 
przeciwieństwo męskości, ile jego wypaczony obraz. Można zaryzykować tezę, iż 
w pewnych okresach dziejowych nasilają się przedstawienia kobiet demonicznych, 
groźnych i niebezpiecznych. Wyobrażenia te pozwalają mówić tak o przemianach 
kobiecości, jak również o przemianach w ramach dominującego (męskiego) dys-
kursu. W poczet owych wariacji na temat femme fatale włączyć należy boginie 
starożytne, kobiety z pierwszych wieków naszej ery czy wreszcie kobiety końca XIX 
wieku. Wzmiankowane wyobrażenia pojawiają się zazwyczaj w momentach kryzy-
su męskości, dekadentyzmu, upadku dotychczasowego systemu wartości, a nie-
jednokrotnie całego paradygmatu kulturowego. O ile jednak trudno historycznie 
udowodnić ową tezę w przypadku dziejów najdawniejszych, z których pochodzą 
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pierwsze opowieści o groźnych boginiach, o tyle dużo łatwiej zweryfikować owe 
domniemanie biorąc pod uwagę chociażby powolny schyłek Cesarstwa Rzymskiego 
czy dekadentyzm końca XIX wieku11. Rozpatrując taką możliwość, należy udowod-
nić, iż kobieta jest krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się męskość. Do tej 
pory kobietę fatalną interpretowano zazwyczaj jako zdemonizowaną biologię, prze-
jaw tych jej cech, które jawią się jako najgroźniejsze dla kultury, ale zarazem nie 
są jej obce. Wszak od starożytności kobietę stawiano bliżej natury niż kultury. 
Świadczą o tym chociażby określenia: kobieta-modliszka, kobieta-wampir czy ko-
bieta-pająk. W licznych dziełach malarskich, rzeźbiarskich i literackich wizerunkom 
kobiet towarzyszą groźne zwierzęta, często połączone w jakiś sposób z kobiecym 
ciałem (np. wężowe włosy), a sam sposób opisu postaci kobiecych przejawia wiele 
elementów charakterystycznych dla animizacji.

Nie unieważniając owej interpretacji, poświadczonej obszerną bibliografią, 
należy położyć nacisk na inną możliwość odczytania takiego uposażenia postaci 
żeńskich. Przywołajmy fragment Lekcji martwego języka, który pozwoli na zilustro-
wanie tej myśli:

[...] Diana z Efezu ma pod brodą coś w rodzaju blachy czy tarczy podobnej do ryngrafu; szyja 
owinięta ciasno i szczelnie aż pod brodę, na okrągło, jakby wianuszkiem, ale z czego? – [...] – zaś do-
okoła głowy bogini, w tle, fruwają maleńkie diabełki-niediabełki [...]. [...] czy składano jej ofiary z ludzi 
– tej najpiękniejszej z bogiń? [...] Może skrapiano jej stopy świeżą, jeszcze ciepłą krwią niemowląt oboj-
ga płci, z preferencją krwi chłopców; a może uzupełniano braki posoką ściętych u jej nóg niewolników 
pojmanych w walkach. Całe wiadra dymiącej krwi! [...] I nad tymi misteriami wzrok bogini nie widzący 
czołgających się u jej boskich stóp hołdowników, zapatrzony gdzieś poza najdalsze horyzonty, i zagad-
kowy uśmieszek na wargach. A dokoła niej [...] chór ukraińskich chłopów, niby z greckiej tragedii. [...]

[...] 
Przy Dianie Efeskiej, a nawet przy wszystkich innych postaciach Artemidy, także tej najbanalniej-

szej, z kołczanem, łukiem i myśliwskim psem trzymanym krótko energiczną ręką za obrożę, zwanej 
Dianą-Łowczynią, inne boginie Olimpu, wraz z Afrodytą i Junoną, wyglądają jak nieudane kopie; taka 
Pallas-Atena w tym zestawieniu wydaje się żenująco komiczna, wyzbyta wdzięku, pozbawiona jakich-
kolwiek niespodzianek, zaskoczeń, wręcz nudna [...]; można by ostatecznie zastanowić się nad urokami 
boskiej małżonki Jowisza, Junony, jej dojrzałą cielesnością, solidnością bioder i masywnością ud; by-
łaby w tej postaci porównywalna z urodą Herodiady, również górującej nad swą córką, cielęcą, bezdusz-
ną Salome, która potrafi tylko ciężkawo tupać, tańcząc goło z głową Johannana na srebrnym półmisku, 
nie zważając na to, iż za każdym jej ruchem, gdy tak podrzuca białym brzuchem tuż przed twarzą 
Heroda śliską od potu i spęczniałą od żądzy, ta krwawa zupa w misie chlusta na boki, obryzgując jej 
uda, że depcze czerwonymi stopami w lepkiej posoce, pozostawiając za sobą, niby czerwony ścieg, 
błyszczące ślady zbroczonych stóp [...]. [L 74–75]

Obie bohaterki, o których mowa w przytoczonym fragmencie, Diana Efeska 
oraz Salome, są, z jednej strony, elementem fascynacji narratora, z drugiej – wzbu-
dzają u niego przerażenie. Obie przedstawił on jako krwiożercze bestie, nurzające 
się w posoce swoich ofiar. Nie element naturalnego bestialstwa jest tu istotny, lecz 

11 Doskonałym źródłem informacji na temat wizerunku kobiet demonicznych w literaturze drugiej 
połowy XIX wieku jest książka M. P r a z a  Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej (Przeł. 
K. Ż a b o k l i c k i. Wstęp M. B r a h m e r. Warszawa 1974). Autor w pozycji owej nie tylko doko-
nuje przeglądu wyobrażeń femme fatale, ale odwołuje się niejednokrotnie do mitów i legend za-
czerpniętych z czasów starożytnych. Swoją hipotezę w dużej mierze oparłem na zamieszczonym 
w tej książce materiale literackim. Ponadto na kilka istotnych kwestii dotyczących postaci kobiet 
u Kuśniewicza zwróciła moją uwagę prof. G r a ż y n a  B o r k o w s k a.
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to, w jaki sposób został on sfunkcjonalizowany. Bezwzględność tych postaci ma 
wszakże dwojakie oblicze. Zbiega się ono, o czym wspominałem wcześniej, z wizją 
krwiożerczej natury, jednakże jest to również dojście do granic logiki męskiej. Nar-
rator, zachowujący ambiwalentną postawę wobec wzmiankowanych bohaterek, 
podświadomie wyraża strach, że tak właśnie wygląda doprowadzony do ekstremum 
system wartości męskich ze swoją walecznością, honorem, bezwzględnością czy 
rywalizacją. Kobiety demoniczne są postaciami granicznymi, które uświadamiają 
labilność ustalonych norm między tym, co zwykło uważać się za naturalne, zatem 
biologiczne, a tym, co kulturowe, ludzkie, męskie. Po szczytowych okresach domi-
nacji męskiej zawsze następuje załamanie. Nie jest to jednak przeskok, ale swoista 
ciągłość, z tym wszakże zastrzeżeniem, że mamy do czynienia z przejęciem przez 
kobiety symboliki męskiej, przez mężczyzn kobiecej i że następuje równocześnie 
wyostrzenie cech, prowadzące najczęściej do karykaturalności. Mężczyzna okresu 
dekadentyzmu boi się kobiet, gdyż właśnie na nie rzutuje on swoje kompleksy, ale 
także strach wiążący się z rolą, jaka przypadła mu w udziale. Widzi w niej swoje 
własne odbicie w sposób wzmocniony i groteskowy. Niemożność pogodzenia się 
z taką wizją siebie prowadzi do wyparcia, pozwalającego oczyścić sumienie. Okre-
sy te zazwyczaj są postrzegane jako kryzys męskości, który przynosi regenerację 
sił i odnowienie własnego wizerunku.

Podkreślana w powieściach Kuśniewicza wybujała seksualność stanowi odbicie 
męskiej chęci posiadania władzy nad sferą erotyki oraz pragnienie doznawania jak 
największej rozkoszy. Kobiecość wyjaskrawia męskie pożądanie seksualne, czyniąc 
z niego narzędzie, które zwraca się przeciwko mężczyznom. To, co zdawało się do 
tej pory przynosić im upojenie, teraz może stać się dla nich równie dobrze narzę-
dziem śmierci12.

Podobnie do omówionych postaci została sfunkcjonalizowana Lieschen, siostra 
Emila, głównego bohatera Króla Obojga Sycylii. Przedstawiona jest jako osoba 
bezwzględna, okrutna i władcza. Radość sprawia jej znęcanie się nad innymi, 
dominowanie nad rodzeństwem. Lischen uosabia w ten sposób sprowadzone do 
ekstremum wartości męskie, które w jej postaci nabierają groteskowego, ale jed-
nocześnie makabrycznego charakteru. Emil stanowi jej zaprzeczenie. Na niego 
zostały przeniesione cechy kobiece, również ulegające zdeformowaniu. Tak oto 
tworzy się tandem postaci, które, przejmując wartości kulturowo przypisywane 
płci przeciwnej, wykoślawiają je i wskazują tym samym labilność męskiego po-
rządku.

3. K o b i e t a  j a k o  p r o j e k c j a  m ę s k i e j  f a n t a z j i. Żeńskość w takiej 
formie jawi się wyłącznie jako zależna od męskiego punktu widzenia i zostaje za 
każdym razem zinstrumentalizowana i sprowadzona do celów służebnych. W tym 
wypadku kobiety nie mają rdzenia, który decydowałby o zachowaniu przez nie 
tożsamości, istota bowiem leży po stronie męskiego spojrzenia. Ontologicznie są to 
podmioty niesamodzielne i ubezwłasnowolnione nie tylko pod względem ejdetycz-
nym, lecz także fizycznym, psychicznym, społecznym czy funkcjonalnym. Stanowią 
uzupełnienie bytu oraz spojrzenia męskiego.

12 O kobietach – kochankach, które najpierw uwodzą swoich kochanków, by następnie, po odbyciu 
stosunku, zabić ich, pisze przywoływany już tutaj P r a z  (ibidem).
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Najbardziej rozpowszechnioną rolą kobiety w prozie Kuśniewicza jest spełnianie 
funkcji obiektu seksualnego. We wszystkich analizowanych powieściach możemy 
odnaleźć postacie, którym przypisuje się bycie „zabawką erotyczną”, dającą zaspo-
kojenie oraz pozwalającą rozładować napięcie seksualne mężczyzn. Na tę rolę 
szczególny nacisk kładzie Zibou, więzienny towarzysz narratora Eroiki:

No, to wam powiem, litowały się nad nami. Który zdrowszy, choćby ręce i nogi w bandażach, albo 
i morda, byle tam tylko w porządku, to niejedna wspomogła. Może z litości, bo ja wiem, a może się jej 
nagle zachciało, chociaż zdrowych miała na pęczki, i do tego swoich. Jednego razu, pamiętam, taka 
przysadzista, mocna w sobie Fräulein, z pyskiem jak buldog, podeszła do naszego chłopaka, co na nią 
wołał, a powiadam wam, poharatany był solidnie, cały w bandażach jak niemowlak w powijakach. [...] 
Odgarnęła koc, przyjrzała się jak i co, no i lu! Jeden z nas, zdrowszy, polazł do drzwi pilnować, żeby kto 
nie nadszedł, mogłaby być draka. A było nas w tej sali piętnastu, trzy rzędy łóżek po pięć. Dobrze wi-
działem ten cały interes, bo tamten leżał w moim rzędzie, tyle że bliżej ściany, a ja pod oknem. Jeden 
tylko nas przegradzał. Musiałem trochę się wychylić, żeby niczego nie stracić z tego kina. Schwesterchen 
podwinęła poły frencza gris-vert, zaparła się obcasem o kant nocnej szafki, a nosiła buty jak oficer, 
wyglancowane na lustro. Pod spodem ciepłe jegery. No i widzicie, poszło wszystko jak z płatka. Chłopak 
miał frajdę, choć swojej bogini nawet nie widział, oczy miał pod bandażem. I łapy też. Jak ta egipska 
mumia. Ale co tam! Swoją przyjemność miał. A ona ciągle podskakiwała: „Hopla! Hopla!” – jak amazon-
ka. Gapiliśmy się cały czas, jak kto mógł, spoza bandaża, choćby jednym okiem spod koca. Ja musia-
łem dobrze się wykręcić na łokciu i wołać na sąsiada, żeby nie zasłaniał. [E 126]

W przytoczonym cytacie pojawia się pęknięcie. Można żywić obawy, czy na 
pewno kobieta jest w tym wypadku wyłącznie obiektem seksualnym, skoro z własnej 
woli, nie bez podejrzenia o czerpanie przyjemności z aktu seksualnego, decyduje 
się na stosunek z rannym żołnierzem. Zibou sam nie ma co do tego pewności, 
zadając sobie pytanie, czy pielęgniarka postępuje tak z litości, czy może dlatego, że 
„się jej nagle zachciało”. Początkowe wątpliwości dość szybko wyparowują, stają 
się nieistotne. Ciężar zostaje przeniesiony na przyjemność czerpaną z aktu płcio-
wego. Intrygujące jest to, że w centrum zostaje postawione nie zaspokojenie Fräu-
lein, nawet nie zaspokojenie żołnierza, ale przyjemność męskiego podmiotu (w tym 
wypadku zbiorowego). Niemiecka pielęgniarka staje się przedmiotem zaspokojenia 
pragnienia seksualnego nie konkretnego mężczyzny, lecz męskości jako takiej, 
a sam akt seksualny przeradza się w scenę wyimaginowanej orgii, w której kobie-
ca przyjemność odgrywa w najlepszym wypadku rolę drugorzędną. Aktywna rola 
Schwesterchen jako inicjatorki zdarzenia zostaje zniwelowana do prostej czynności 
biologicznej, a przyjemność zostaje przeniesiona na kolektyw mężczyzn (wszyscy 
bowiem, z nieukrywaną radością, stają się „uczestnikami” tej sceny). Całość ini-
cjuje spojrzenie mężczyzny i to ono odgrywa rolę aktywną, nadając zdarzeniu 
znaczenie. To pęknięcie pokazuje różnicę między rzeczywistością (akt seksualny, 
którego protagonistką jest kobieta) a męskim uniwersum, które usensownia tę 
scenę, spychając do podświadomości rozkosz podmiotu żeńskiego, na pierwszy plan 
zaś wysuwając rozkosz mężczyzn. 

Podobnych postaci kobiecych sprowadzonych do funkcji erotycznej jest w po-
wieściach Kuśniewicza nad wyraz dużo. To najczęściej kobiety lekkich obyczajów, 
pojawiające się zaledwie epizodycznie, ale zdarzają się też takie postacie, jak dziew-
czyna Alfa z Trzeciego Królestwa, jedna z głównych bohaterek, która traktowana 
jest w sposób przedmiotowy. Pod przykrywką wolności seksualnej musi zaspokajać 
potrzeby erotyczne wszystkich mężczyzn w komunie anarchistycznej, do której 
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przynależy. Gdy postanawia się zbuntować, zostaje zdyscyplinowana i powraca do 
swojej podrzędnej roli. Następnie staje się „własnością seksualną” narratora, by po 
pewnym czasie być zmuszoną do powrotu do pierwotnego właściciela. Spełnia tym 
samym – jak reszta kobiet zaliczonych do tej kategorii – funkcję przedmiotu pożą-
dania, o którym pisze Georges Bataille: „Z samej swojej istoty jedynym zadaniem 
przedmiotu pożądania [...] jest odpowiadać na pożądanie”13, a także przedmiotu 
wymiany (w rozumieniu Claude’a Lévi-Straussa).

Nieraz kobiece ciało pod wpływem męskiego spojrzenia ulega redukcji do sfe-
tyszyzowanych części („Mogłyby nawet odejść, zniknąć, byle zostawiły na miejscu 
swoje nogi”, S 142). Nagromadzenie charakterystyk tego typu stanowi dowód na 
niedojrzałość seksualną narratorów oraz na ich frustracje związane z męskością. 
Projekcje kobiecego ciała mogą zaś świadczyć o kryzysie męskości, pęknięciach 
w dyskursie, dzięki którym nieświadome treści wydostają się na powierzchnię.

Lidia Dziedzic w sposób następujący opisuje funkcję kobiety w męskim raju 
Kuśniewicza: 

Wbrew sielankowym tradycjom, nie próbuje się udowodnić głębokości uczucia, jest tu bowiem 
arkadia rzeczywiście, jak pisał Poggioli, „złotym wiekiem swobody seksualnej” [...]. Kobiecość i męskość 
to przeciwstawienie płciowości (kobiety nie posiadają innych cech prócz płciowych) i wiecznego nieza-
spokojenia14.

Warto podkreślić wagę samego aktu patrzenia bądź podglądania. Podlega on 
niejednokrotnie tematyzacji. Wzrok u autora Lekcji martwego języka to zawsze 
wzrok mężczyzny. Tym samym perspektywa taka narzuca się równocześnie czytel-
nikowi. Zachodzi tu paralelność między punktem, z którego prowadzona jest nar-
racja, a punktem postrzegania (a może lepiej byłoby napisać: projektowania) rze-
czywistości.

Kobieta pobudza mężczyzn do rywalizacji i konkurencji. Nagrodę stanowi nie 
tylko możliwość urzeczywistnienia fantazji erotycznych, lecz także świadomość 
wygranej z konkurentem w obrębie ustalonego schematu współzawodnictwa. Od-
nawia się w ten sposób jeden z podstawowych filarów męskiego uniwersum sym-
bolicznego: kobieta w wyniku walki mężczyzn zyskuje znaczenie jako obiekt. Bez 
nich kobieta byłaby niczym, a sama rywalizacja rozumiana jako podstawa męskiej 
kultury okazałaby się nieuzasadniona.

4. K o b i e c o ś ć  j a k o  z a g r o ż e n i e. Dąbrowski w Nierzeczywistej rzeczy-
wistości pisze: 

Niechęć do kobiet, wstręt, jaki wywołują, mogą być odczytane jako wyraz męskiego lęku przed 
podporządkowaniem, zawładnięciem, gdyż od mitycznego, biblijnego początku [...] upłynęły już wieki 
i między jedną a drugą płcią toczy się nieustanna walka podjazdowa o prymat15. 

Kobieta od wieków postrzegana była jako niebezpieczeństwo dla męskiego po-
rządku. W zależności od okresu historycznego oraz jego społecznych, historycznych 

13 G. B a t a i l l e, Historia erotyzmu. Przeł. I. K a n i a. Warszawa 2008, s. 194.
14 L. D z i e d z i c, „Stare dobre czasy”, albo idylla w powieściach Andrzeja Kuśniewicza. „Akcent” 

1997, nr 4, s. 43.
15 D ą b r o w s k i, Nierzeczywista rzeczywistość, s. 144.
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i kulturowych uwarunkowań ów konflikt nasilał się bądź słabł. Druga połowa wie- 
ku XIX jawi się pod tym względem jako wyjątkowo podatna na wszelkiego rodzaju 
przewartościowania, rewolucje i przemiany. Stulecie to zrodziło pierwsze silne 
ruchy komunistyczne, anarchistyczne, a co najważniejsze, pierwsze ruchy walczą-
ce o emancypację kobiet, stające się ogromnym zagrożeniem. Niezwykle trafnie 
ujmuje to Elaine Showalter: 

Z politycznego punktu widzenia Nowa Kobieta była symbolem anarchistycznych sił, które groziły 
odwróceniem świata do góry nogami i które dążyły do postawienia na szczycie hierarchii odwróconych 
zasad społecznych i seksualnych, będących odzwierciedleniem zasad dzikiego karnawału16.

Kobieta stanowiła zagrożenie nie tyle sama w sobie, ile poprzez wartości, z ja-
kimi zazwyczaj ją kojarzono. Nowa Kobieta jawiła się jako burzycielka, podżegacz-
ka oraz rewolucjonistka, która dążyła do zniesienia dotychczasowego systemu na 
rzecz nowego. Mężczyźni obawiali się takiego zwrotu z dwóch powodów. Po pierwsze, 
mogli utracić władzę i wiążące się z nią przywileje, po drugie – bali się przypisania 
im, w całości bądź w części, pozycji, jaką dotychczas zajmowały kobiety. Była to 
możliwość spędzająca sen z oczu, gdyż – jak pisze Pierre Bourdieu: „z punktu wi-
dzenia wiążącego seksualność z władzą najgorszym upokorzeniem dla mężczyzny 
jest przekształcenie go w kobietę”17.

Kobiecość jawiła się jako zagrożenie nie tylko w formie zinstytucjonalizowanej, 
lecz także – a może przede wszystkim – w formach symbolicznej i psychicznej. 
Mężczyźni popadli w swego rodzaju paranoję, widząc zagrożenie nie tyle w działacz-
kach ruchów feministycznych, mogących zachwiać dotychczasową równowagę 
instytucji politycznych, ile w cechach przypisywanych tradycyjnie kobiecości oraz 
w związanej z nią symbolice. Zacytujmy jeszcze raz Bourdieu:

Męskość [...] jest pojęciem wybitnie r e l a c y j n y m, skonstruowanym głównie dla innych mężczyzn, 
ale przeciw kobiecości – przeciw lękowi wzbudzanemu przez kobiecość – przede wszystkim kobiecość 
odnajdywaną w samym sobie18.

Zagrożenie może zatem pochodzić nie tylko z zewnątrz, ale przede wszystkim 
z wnętrza mężczyzny, z wnętrza samego systemu, w którym pojawiają się liczne 
pęknięcia. Wedle takiej logiki należało zaostrzyć formy kontroli, przeradzające się 
niekiedy w nerwicę czy paranoję. Chorobliwość tego stanu pokazuje następujący 
fragment:

Korci pana porucznika Kiekeritza, który asystuje zajęciu pana Szwandy, jego staraniom wokół 
broni myśliwskiej, by mu doradzić, iż skoro istotnie tak trudno ostatnio uzyskać odpowiedni gatunek 
kłaków, czyby wobec tego nie warto pomyśleć o innowacji stosowanej przy tylu innych brakujących 
produktach, [...] zamiast przędzy konopnej użyć włosów z warkocza małej Nastki [...]. Ale pan nadle-
śniczy majstrujący nadal przy mannlicherze tym razem aż się wzdryga na taką propozycję. Niby to się 
śmieje tym swoim tubalnym basem, lecz uznaje pomysł pana porucznika Kiekeritza za nie dość my-
śliwski w charakterze i stylu, jako że kłaki ze łba Nastki pohańbiłyby niezawodnie coś tak męskiego 

16 E. S h o w a l t e r, Sexual Anarchy. Gender and Culture at the Fin de Siècle. Bloomsbury 1991, s. 38. 
17 P. B o u r d i e u, Męska dominacja. Przeł. L. K o p c i e w i c z. Warszwa 2004, s. 32.
18 Ibidem, s. 67.
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i szlachetnego, jak lufa sztucera czy nawet (już w mniejszej skali, lecz jednak) dwururki. Babskie włosy? 
A pfuj! [L 17–18]

Opowieść o rytualnym czyszczeniu broni rozrasta się u Kuśniewicza do niebo-
tycznych rozmiarów. Opis zabiegu można odczytać jako swego rodzaju misterium, 
misterium będące odnowieniem oraz podkreśleniem symbolicznej władzy, jaką 
posiadają mężczyźni, i w sensie instytucjonalnym, i seksualnym czy symbolicznym. 
Podobnie jak w większości świętych obrzędów – kobieta postrzegana jest jako za-
grożenie, jako osoba mogąca dokonać profanacji. Wiąże się to zatem z utrzymaniem 
odwiecznego dualizmu, z uwypukleniem nieprzekraczalnej granicy między tym, co 
męskie, a tym, co kobiece. Centralnym punktem owego misterium męskości jest 
proces czyszczenia lufy, który trafnie interpretuje Dorota Wojda:

Cenne fetysze prezentuje łowca tylko mężczyznom; świat przesycony homospołecznym pożądaniem 
ma swoje ceremoniały, do których należy pokaz konserwowania broni, przypominający ekshibicjoni-
styczną masturbację. Szwanda z pietyzmem rozbiera na oczach Alfreda sztucer, by dojść do punktu 
kulminacyjnego, czyszczenia lufy: „parę poruszeń w górę i w dół, tam i nazad, kilka, kilkanaście razy, 
wyciągnięcie pręta z mokrą od oliwy, pociemniałą przędzą konopną i sprawdzenie, jak wypadła robota” 
[...]. Akt podniesienia lufy na wysokość oczu, adoracji czystego piękna jej wnętrza ukazuje, że nacecho-
wane seksualnie narzędzie do zabijania jawi się mężczyznom niby monstrancja, pozwalająca wielbić 
misterium boskiej ofiary19.

Ów obrzęd stworzony jest dla mężczyzn i tylko oni mają prawo w nim uczest-
niczyć. Wobec zagrożenia, jakie stanowią kobiety na początku XX wieku dla męskiej 
utopii, tylko rytuał, wiara w jego świętą moc może przynieść nadzieję na ocalenie 
starego porządku. Nie powinien dziwić fakt nasycenia powieści Kuśniewicza po-
dobnymi scenami, w których zarówno język, jak i sam opis mieni się niejednokrot-
nie jako religijny obrządek. Wejście w mistyczny świat męskiej symboliki zmusza 
mężczyznę do uśmiercenia kobiety w sobie, ale też zabicia jej w sposób alegoryczny. 
Aby stać się pełnoprawnym członkiem uświęconej wspólnoty, trzeba uśmiercić 
część siebie, a także – w sensie metaforycznym – żeńską gałąź ludzkości. 

W przeciwieństwie do męskiego kodeksu walki, kobieca walka o wyzwolenie 
wydaje się podstępna, groźna i nieprzewidywalna. Nie jest to walka na otwartym 
polu, lecz walka podjazdowa, terrorystyczna. Dla mężczyzn to jasne, że nie mają 
szans w tak skonstruowanej potyczce.

5. K o b i e t a  j a k o  e l e m e n t  b i o l o g i i. Funkcja ta – przypisywana kobie-
cości – ma na celu zrównanie jej ze światem zwierzęcym, przeciwstawić światu 
kultury, który równoważny jest ze światem męskim. Tym samym dokonuje się 
ostateczny rozdział między przestrzenią męską a przestrzenią żeńską; w konse-
kwencji umocniona zostaje władza patriarchalna. Ów problem szeroko omawiano 
już w literaturze przedmiotu20, dlatego też ograniczę się jedynie do wskazania kilku 

19 D. W o j d a, Odmiany wiktymizacji w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza. W zb.: Między Galicją, 
Wiedniem i Europą, s. 31. Przytoczony przez autorkę cytat pochodzi z Lekcji martwego języka (L 17).

20 Zob. D ą b r o w s k i, Nierzeczywista rzeczywistość, s. 140–141: „W modernizmie kobieta percypo-
wana jest jako istota biologiczna, podporządkowana od początku do końca prawom natury, popę-
dom biologicznym, nie ma w zasadzie własnej osobowości. Traktowana jest jako istota bezwolna 
i podległa mężczyźnie, lecz jednocześnie zachłanna, zwyciężająca go swoją biernością. [...] Kobiety 
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oryginalnych zabiegów narracyjnych oraz tropów pojawiających się w analizowanym 
materiale powieściowym.

Podkreślenie związków kobiet z biologią dokonuje się poprzez zastosowanie 
dwóch zabiegów narracyjnych. Pierwszym z nich jest zestawienie kobiecości i zwie-
rzęcości, wskazanie na zbieżność obydwu porządków. Towarzysz głównego boha-
tera Eroiki – Zibou, opowiadając o swoim pobycie w więzieniu wspomina rysunek 
widniejący na jednej ze ścian celi:

Kobita z długimi włosami, a na niej – pies. Jak żywy! Iberyjski dog z wywieszonym ozorem. To, 
powiadam panu, Autobus, niby to krzyczeli, jak kogo przyłapali, że ściany paskudzi, a u nas to zosta-
wili i z całego pawilonu strażniki do nas przychodzili, żeby sobie tę babę z psem oglądać. [E 115]

Kobiecość zostaje upokorzona nie tylko w swoim czysto fizycznym, psychicznym 
czy emocjonalnym wymiarze, lecz także w wymiarze seksualnym. To zestawienie, 
będące przedmiotem fascynacji męskiej, stanowi jednocześnie potwierdzenie prze-
konania o niższości kobiety oraz o jej wyuzdaniu. Jak bowiem w średniowieczu 
mogła ona obcować z szatanem pod postacią kozła, tak nic nie stoi na przeszkodzie, 
by współcześnie spółkowała z psem. W momencie gdy zagrożenia seksualnego nie 
da się okiełznać fizycznie bądź symbolicznie, konieczna staje się interwencja chi-
rurgiczna: „no i obejrzałem jej wyjętą i włożoną do metalowej miseczki macicę” 
(K 89). Fragment ów odsyła nas do postaci Kuby Rozpruwacza z Lulu Franka We-
dekinda, który właśnie poprzez zabieg wycinania macicy obezwładniał kobiecą 
seksualność. To, co miało służyć sterowaniu kobietami, a więc seksualność nada-
na przez męski dyskurs, przeradza się w niebezpieczeństwo w sytuacji, gdy okazu-
je się samoistną, subwersywną siłą, obracającą się przeciwko porządkowi, dzięki 
któremu została stworzona21.

Drugi zabieg narracyjny stawiający kobietę na równi z naturą to zastosowanie 
animizacji przy charakterystyce postaci:

wszystkie kobiety są zawsze obrzydliwe. Nie tylko psychicznie, przez swą zaborczość, zachłanność 
i głupotę, lecz również fizycznie. Ich organy przypominają jamochłona czy ślimaka. Są chwytne i żar-
łoczne jak u pajęczyc. [L 105]

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż opis kobiety nie odbiega zbytnio od dekadenc-
kich standardów. Jawi się ona jako krwiożercza, zachłanna część natury, nieokieł-
znana w swojej zwierzęcości. Takiemu modelowi prezentacji można wyznaczyć 
zadanie sprowadzania tego, co nieznane i niepojmowalne, do tego, co znane i oczy-
wiste. Ponieważ okrucieństwa kobiecego nie da się w żaden sposób racjonalnie 
wytłumaczyć, pozostaje opis jej zachowania poprzez znane kategorie. Przedstawie-
nie takie ma na celu zminimalizowanie zagrożenia w polu konceptualnym, jakie 
niesie kobieca seksualność.

Tak w skrócie scharakteryzować można wyróżnione przeze mnie funkcjonali-

Kuśniewicza pozbawione są wybitnej inteligencji, życia duchowego, ale bujnie wyposażone przez 
naturę, kierują się jej nakazami i prawami. Najlepiej określają je czynności, działania, zmysły. 
Jedzenie, trawienie, pot, czynności fizjologiczne, czarna ciężka praca”.

21 O seksualności jako wytworze dominującego dyskursu pisze S. S e i d m a n  w książce Społeczne 
tworzenie seksualności (Przeł. P. T o m a n e k. Przedm. J. K o c h a n o w s k i. Warszawa 2012).
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zacje kobiecości. Podkreślić muszę raz jeszcze, iż nie jest to klasyfikacja ostateczna 
ani pełna. Najważniejszą jej zaletę stanowi poręczność metodologiczna. Dlatego też 
niejednokrotnie te same fragmenty należałoby (a nawet trzeba by) rozpatrywać 
w dwóch różnych kontekstach – w zależności od przyjętej strategii czytelniczej. 
Przydatność wskazanych funkcji postaram się przedstawić, analizując wybrane 
przykłady (w tym wypadku kobiet mitycznych i symbolicznych), które pojawiają się 
na kartach powieści.

2

Walka między męskością a kobiecością nie toczy się wyłącznie w przestrzeni faktów 
i zdarzeń powieściowych. Wojna, bo tak z pewnością można o tym konflikcie płci 
mówić, rozgrywa się w sferze symbolicznej, w przestrzeni, w której teoretycznie 
prawo nadawania znaczeń i dystrybuowania władzy ma tylko podmiot męski. Jed-
nakże – pomimo prowadzenia narracji przez podmioty męskie – włączenie postaci 
kobiecych do planu zdarzeń powoduje, że ujawniają się lęki, nieciągłości oraz brak 
pełnego panowania nad symbolizacją zgodną z potrzebami mężczyzn. Całkowita 
dominacja jest tak naprawdę pobożnym życzeniem, skoro nawet do narracji pro-
wadzonej przez mężczyzn wdziera się odmienne – przeciwstawne do oficjalnie pod-
trzymywanego dyskursu – znaczenie. To, co miało pierwotnie służyć podtrzymaniu 
dominującej narracji, wymyka się spod kontroli narratora. Nie chodzi tu jednakże 
o pęknięcia w samej strukturze narracyjnej. Myślę raczej o pęknięciach w sferze 
znaczeniowej. Antykobiety – bo tak trzeba określić figury, którymi zajmę się dalej 
– zamiast stać się przykładami budzącymi potępienie, śmiech i niedowierzanie; 
zamiast stać się przykładami, wokół których na nowo zbuduje swoją siłę nadwy-
rężona męska wspólnota, na światło dzienne wydobywają słabości dominującego 
dyskursu, a także przeradzają się niepostrzeżenie w zapowiedź (możliwej) krwawej 
rewolucji. Okazują się realnym zagrożeniem dla patriarchalnego porządku.

Walka o reprezentację to nie tylko walka na poziomie faktów życiowych, która 
dowodziła coraz większego znaczenia kobiet w instytucjach społecznych (wejście 
na rynek pracy, zyskanie praw wyborczych, aktywne ruchy polityczne, dostęp do 
każdego rodzaju edukacji itd.). Walka ta toczy się także w przestrzeni symbolicznej. 
Przyjrzę się trzem postaciom żeńskim z Lekcji martwego języka, stanowiącym kwint- 
esencję lęków i niepokojów męskich związanych z procesem emancypacji kobiet: 
Marii Egipcjance, Herodiadzie oraz Dianie Efeskiej. Przykłady te są jednocześnie 
– w moim zamierzeniu – próbą wskazania nieciągłości dyskursywnych, będących 
świadectwem mocnego i nieodwołalnego przerwania męskiej dominacji dyskur- 
sywnej. 

Pomimo że Maria Egipcjanka pojawia się na kartach Lekcji martwego języka 
tylko we wspomnieniach oraz asocjacjach, to warto przyjrzeć się owej postaci do-
kładniej, gdyż niesie ona ze sobą istotną symbolikę. Najpierw jednak przypomnę 
pokrótce historię świętej. Maria Egipcjanka żyła między IV a VI wiekiem po Chry-
stusie. Jako 12-letnia dziewczyna uciekła z domu rodzinnego i zaczęła uprawiać 
nierząd. W wieku 29 lat postanowiła przyłączyć się do pielgrzymki udającej się do 
Jerozolimy. Zrobiła to w celu nakłaniania pokutników do cielesnych rozkoszy. 
Przybyła następnie wraz z pielgrzymami do Świętego Miasta, a jako chrześcijanka 
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chciała wejść do Bazyliki Grobu Świętego. Jakaś niewidzialna siła nie pozwoliła 
Marii tego dokonać – pomimo wielokrotnych prób. Wydarzenie to uświadomiło jej, 
iż nie może wejść do najświętszego miejsca chrześcijan ze względu na rozpustne 
życie. Obiecała zmienić postępowanie, odbyć pokutę i żałować za grzechy. Po uca-
łowaniu relikwii Krzyża udała się na pustynię, zabierając ze sobą jedynie 3 bochen-
ki chleba, które kupiła w drodze.

Najistotniejsza dla rozważań jest pierwsza część historii życia Marii Egipcjanki, 
aż do momentu nawrócenia. Dowiadujemy się tutaj bowiem, jaka moc drzemie 
w kobiecym ciele. Choć sam fakt prostytucji nie wydaje się tu aż tak istotny, to 
perfidia, z jaką późniejsza święta wykorzystuje swoją seksualność, może budzić 
uzasadnione obawy u mężczyzn. Jak wskazuje legenda, kobieta jest w stanie znie-
wolić mężczyznę nawet wtedy, kiedy ten się tego nie spodziewa. Płeć piękna jawi 
się jako zagrożenie, gdyż działa podstępnie i przebiegle. Jak bowiem inaczej można 
określić postępowanie Marii? Jej udanie się wraz z pielgrzymami w drogę do Jero-
zolimy, by kusić ich swoją seksualnością, ma wymiar sataniczny. Przywołanie tej 
postaci przez Kiekeritza nie było wszakże wskazaniem na aspekt moralny opowie-
ści. Porucznik chciał raczej zobrazować strach przed kobiecymi metodami działania, 
pozwalającymi zachwiać porządkiem męskim. Historia ta, w której grzech łączy się 
ze świętością, wzbudza u Kiekeritza nie tylko grozę, ale także fascynację.

Porucznik sporo uwagi poświęca postaci Herodiady. Refleksja na jej temat jest 
obudzona przez wspomnienie obrazu Taniec Salome Gustave’a Moreau. Dzieło to 
stało się słynne za sprawą powieści Na wspak Jorisa-Karla Huysmansa. Wbrew 
tytułowi malowidła – dla bohatera Lekcji martwego języka fascynująca jest nie 
postać Salome, ale jej matki, która zawsze trzymała się w cieniu córki. Przytoczmy 
większy fragment zbierający refleksje Kiekeritza na temat oleodruku dostrzeżonego 
u doktora Stiglitza:

[...] Salome znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie różnych kleszczy i szczypców, dwu czy trzech 
skalpeli oraz paru strzykawek. Doktor wykonał ruch ręki, jak gdyby chciał odsunąć jakiś ostro zakoń-
czony, lśniący instrument z najbliższego zasięgu. – Nie, nie! – wykrzyknął Kiekeritz, energicznie przy-
trzymując lekarza za biały rękaw fartucha. – Właśnie tak, jak w tej chwili, będzie najkorzystniej, oczy-
wiście, jeśli pan doktor nie ma nic przeciwko temu. To wręcz wymarzone miejsce dla kogoś takiego jak 
Salome – dodał na poły do siebie, na poły do gospodarza, strzepując palce i wycierając je w chusteczkę; 
jak się okazało, przy okazji ukłuł się do krwi igłą strzykawki. [...]

[...]
Porucznik Kiekeritz [...] ustawiał oleodruk i tak, i siak, nachylał w różne strony, podnosił do oczu, 

wycierał chusteczką, chuchał, zakładał, to wyjmował monokl. W końcu powiedział prostując się i od-
kładając Salome na stolik: – Delectatio morosa, nieprawdaż? – a doktor Stieglitz, znów nie wiedząc, co 
ma jego pacjent na myśli, zamilkł [...].

– Pan doktor – podjął Kiekeritza – czytał może dysertację niejakiego Laforgue’a na temat Salome 
i Herodiady, ich wzajemnych relacji, uzależnień i animozji. Nie? To wielka szkoda. Niech pan sobie 
poczyta, Herr Doktor. Bardzo interesujące, niech mi pan wierzy. Jakoś tak – cytuję z pamięci, ale chy-
ba dokładnie, bo tyle razy czytałem – niech pan posłucha: „Któż to tak udręczył uśmiech tej małej? Jej 
niepokalane poczęcie? [...] Salome zaśmiała się, pokasłując z cicha. Być może dlatego, by dać w ten 
sposób znać, że nie bierze samej siebie na serio. Odezwała się bezdźwięcznym i bezpłciowym głosem, 
jak ktoś chory domagający się wywaru z ziół...” No co, nie miałem racji? Cała ta sytuacja, ta bezpłciowość 
Salome, wbrew powszechnej, zwulgaryzowanej tradycji. Czy pan nie myśli [...], że Salome jest właściwie 
istotnie tworem nijakim, być może z tej przyczyny, iż cały zapas płci, kobiecości najbardziej dosłownej, 
przewidzianej przez matkę naturę na te obie panie, zagarnęła egoistycznie mama, to znaczy Herodiada? 

[...]
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– Wie pan zapewne, że istnieje mnóstwo najróżniejszych wyobrażeń Salome, sam znam ich chyba 
kilkanaście, bo to był do nie tak dawna bardzo modny temat, zwłaszcza od czasów sztuki Wilde’a [...]. 
Cóż, kiedy, tak między nami mówiąc, tylko i wyłącznie pani Herodiada zasługuje na naszą uwagę.  
I, rzecz dziwna, tak się niewiele ukazało jej podobizn, tak się rzadko zajmowano jej osobą, zwłaszcza 
w malarstwie. Zawsze mnie to dziwiło, a nawet gniewało. Miałem pocztówkę ze znakomitą wprost re-
produkcją Herodiady, takiej skupionej, przyczajonej, wręcz groźnej w tej pozie, z obu rękami wciśnię-
tymi między uda, całej w oczekiwaniu nachylonej do przodu. Oczy zmrużone, ale co za oczy! Sama 
cielesność, w gruncie rzeczy, [...] obrzydliwość, aż od niej dławi w gardle, ale wprost nie mogłem mimo 
to, a chyba właśnie dlatego, oderwać wzroku. [L 81–85]

Herodiada i jej małżonek upojony winem i płcią. Głowa świętego Jana Chrzciciela. Ujęto ją, by 
położyć na misie, za długie, niemal kobiece, jedwabiste, wiotkie włosy, zaciskając na nich palce tak 
mocno, że aż skóra na czole ściętego podciągnięta została ku górze, a za nią końce brwi, a także uszy, 
które jakby zafalowały, odwracając się skrzydłami do przodu, jak u nadsłuchującego zwierzęcia. Za-
lśniły na moment białka świętego i zgasły. Wysunięta o centymetr, dwa na stopień tronu, ukazana spod 
długiego królewskiego płaszcza całego w kwiaty, ptaki i motyle stopa Herodiady, obuta w skórę tak 
delikatną, że każdy ruch jej palców widoczny był przez ten safian barwy ciemnego błękitu z haftem 
złotym na wierzchu w kształcie pszczoły. [L 105]

Emocje, jakie żywi porucznik Kiekeritz wobec Herodiady, są niesprecyzowane. 
Z jednej strony, obrzydzenie jej cielesnością, zaborczością i głupotą. Z drugiej, fa-
scynacja i tajemniczy pociąg do królowej. Owa niejednorodność uczuć doskonale 
ilustruje zachwianie się pojęcia kobiecości i norm wyznaczających zasady postę-
powania. Matka Salome równocześnie pozostaje po stronie natury, cielesności, 
zależności oraz w sposób subwersywny potrafi wykorzystać swoje uprzedmiotowie-
nie tak, iż to, co do tej pory jawiło się jako jej słabość, okazuje się bronią w ręku 
niewiasty. O zgubnym wpływie, jaki kobieta wywiera na mężczyzn, doskonale 
świadczy przykład Heroda, który pozwolił się uwieść zmysłowości i wbrew porząd-
kowi rozumowemu wydał wyrok na Jana Chrzciciela. Do określenia „płeć piękna” 
można teraz dołączyć: „bezwzględna”, „krwiożercza” i „działająca podstępnie”. Jak 
inaczej, zgodnie z przekonaniem porucznika, należałoby nazwać wyzwolenie u He-
roda najbardziej pierwotnych instynktów, pochodzących z ciała, nie zaś z rozumu, 
a więc kulturowo wiązanych z kobiecością? Jeszcze większą perfidię działania 
kobiecego wolno upatrywać w tym, co określić by można „zmową kobiet”. Wszak 
Salome nie występuje tu samodzielnie, ale z pobudek matki. To nie córka staje się 
uosobieniem zła, lecz Herodiada, która zachowuje zupełny spokój, jednocześnie 
zaś czerpie radość ze spektaklu śmierci, przez nią wyreżyserowanego. Właśnie 
w żonie, a zarazem bratowej Heroda, uosabia się sataniczne zło, którego nosicielką 
poprzednio była Maria Egipcjanka.

Bohater Lekcji martwego języka spostrzega, iż obraz Salome pasuje do narzędzi 
lekarskich, w których otoczeniu został umieszczony. Ważny okazuje się rodzaj 
owych narzędzi. Z opisu dowiadujemy się, że są to szczypce i kleszcze. Najprostsze 
dwa skojarzenia z nimi związane to mocny uchwyt oraz ból, jaki powstaje w czasie 
ich używania. Salome, potraktowana jako metafora kobiecości, może uosabiać lęk 
mężczyzn przed znalezieniem się w śmiertelnym uchwycie kobiecej cielesności 
i seksualności. Wszak Kiekeritz aż dławi się ich dosłownością i okropnością. To 
z kolei rodzi lęk przed bólem, jakiego doznaje mężczyzna złapany w potrzask. Ze-
stawienie narzędzi lekarskich oraz oleodruku przedstawiającego Salome ma uwy-
puklić strach, jaki w mężczyznach budzą kobiety, niepokój związany z możliwością, 
że zostaną usidleni i pokonani w niegodny sposób.
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Charakterystyczny okazuje się moment ukłucia się Kiekeritza, kiedy krew po-
płynęła z rany. Jej czerwień zestawiona z występującą wcześniej bielą fartucha le-
karskiego można odczytywać w wielorako. Najbliższe mojej wizji interpretacyjnej jest 
potraktowanie bieli jako symbolu czystości, a czerwieni krwi jako symbolu zmazy 
bądź przewinienia. W ten sposób uwidacznia się dwoistość zastosowanej symboliki. 
Z jednej strony, biel – zazwyczaj utożsamiana z kobiecą czystością – zestawiona 
z czerwienią krwi może oznaczać utratę niewinności. Ta utrata polegałaby na za-
machu na porządek męski odczytywany zarówno symbolicznie, jak i dosłownie 
(ścięcie Jana Chrzciciela). Biel symbolizuje także czystość seksualną, a czerwień 
– krew miesięczną kobiet. W tym aspekcie pojawia się element cielesny. Ów zamach 
staje się zamachem seksualnym. Niewinna do tej pory kobieca cielesność, okieł-
znana przez męską hegemonię, staje się zagrożeniem i jawi się jako poważne nie-
bezpieczeństwo dla patriarchalnej dominacji. Z drugiej strony, odczytanie owej 
symboliki, idące pod prąd kulturowych zwyczajów, kojarzy biel z „czystością” mę-
skiego porządku, w sensie jego niczym nie zakłóconego trwania. Krew wiązałaby 
się w owym wariancie ze zburzeniem porządku w sposób brutalny, naznaczony 
widmem śmierci.

W ostatnim przytoczonym fragmencie pojawiają się rażąco sprzeczne ze sobą 
obrazy. Najpierw czytelnik zaznajamia się z opisem ściętej głowy Jana Chrzciciela, 
by po chwili natknąć się na charakterystykę pięknego i drogiego bucika umiesz-
czonego na stopie Herodiady. Opis głowy świętego nie ma w sobie nic z makabrycz-
ności. Ta głowa nie ocieka krwią ani nie budzi odrazy. Wręcz przeciwnie – zostaje 
poddana estetyzacji poprzez upodobnienie do głowy kobiety. Jednocześnie pojawia 
się porównanie głowy Jana Chrzciciel do nadsłuchującego zwierzęcia. Obraz ten 
odsyła nas na zasadzie „powszechnej analogii”22 do fragmentu Lekcji martwego 
języka:

Albo inaczej nieco (inna wersja tej samej sprawy czy sytuacji): 
Moglibyśmy sobie na chwilę wyobrazić [...], iż celujemy w głowę dziewczyny, tak dalece oko sarnie 

może swym wyrazem, właśnie przysłowiowo sarnim, łudzić, nasuwając podobne skojarzenia. Także 
miękkie, aksamitne nozdrza i wargi zwierzęcia. O tym myśli w tej chwili porucznik Kiekeritz, słuchając 
relacji, myśliwskich zwierzeń i facecji pana nadleśniczego Szwandy. [...] W niespiesznej wędrówce krzy-
ża lunety lub muszki na końcu lufy mijamy urzęsione dziewczęce oko, brzeg lekko zaróżowionej powie-
ki i zgrubienie tuż nad kością oczodołu porośnięte rudawym, miękkim futerkiem, to właśnie miejsce, 
które w razie czego, może już za moment, przetnie ostry nóż, a potem z p i s k l i w y m  b z y k i e m 
p i ł k a  [...].

Zatem jeszcze raz, żeby mieć czas na namysł, żeby móc się do syta napoić, przesuwamy krzyż 
lunety to w lewo, to w prawo. Muszka mija łopatkę, potem ukazuje się w świetlanym kręgu obiektywu 
u c h o, k t ó r e, j a k  g d y b y  w  p r z e c z u c i u, a  m o ż e  t r ą c o n e  n i e w i d z i a l n i e  n a s z y m 
w z r o k i e m  o  s z c z e g ó l n y m  n a t ę ż e n i u, u s t a w i ł o  s i ę  n a g l e  b o k i e m, o d c h y l i ł o, 
j a k b y  n a d s ł u c h u j ą c; ukazało się jego wnętrze porosłe puchem miękkim i płowym; zniżamy lufę, 
krążymy wokół muskularnego karku wykręconego bokiem, zwierzę zwietrzyło nas niezawodnie, nie ma 
zatem co dłużej bawić się w estetyczne obserwacje i zwlekać, okazja może minąć i będziemy tego potem 
żałować. Trzeba urzeczywistnić zamiar. [...] O c z y  z w i e r z ę c i a,  g d y  t a k  n a c h y l e n i  n a d  n i m 
d u m a m y, j u ż  m a t o w i e j ą, z a c h o d z ą c  b i e l m e m  ś m i e r c i. Zasnuwa je mgła, noc, ciemność. 
K r e w  s t y g n i e  p o d  p o d e s z w a m i  n a s z y c h  m y ś l i w s k i c h  b u t ó w  oraz na dłoniach, 

22 Termin ów zaczerpnąłem z tekstu A. J u s z c z y k a  Dowód na nieistnienie. (O zasadzie powszech-
nych analogii w „Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza) („Ruch Literacki” 1997, nr 5).

I-9.indd   160 2014-09-03   14:33:55



PAWEŁ RAMS   Kobiety Kuśniewicza. Analiza funkcji kobiecości... 161

które dźwigały łeb z rogami. Ostrożnie, tak jak się należy, o d k ł a d a m y  g o  n i b y  g ł o w ę  k o g o ś 
b l i s k i e g o  n a  m i ę k k i  m e c h, j a k  n a  p o s ł a n i e. [L 23–24; podkreśl. P. R.]

Trzech z wyróżnionych przeze mnie analogii (dotyczących kolejno ucha, oka 
zachodzącego bielmem oraz misy i mchu – miejsc złożenia głów ofiar) nie trzeba 
wyjaśniać, gdyż są one wyraźne. Uzasadnienia wymagają dwie pozostałe. Odgłos 
„piskliwego bzykania piłki”, którą myśliwy odcina trofeum z ofiary, odsyła nas do 
wzoru pszczoły, jaki wyhaftowany jest na bucie Herodiady. Druga z analogii zdaje 
się nabierać teraz równie oczywistego kształtu, łącząc ze sobą but myśliwego, pod 
który spływa krew ofiary, z nogą Herodiady odzianą w but i wysuniętą na stopień 
tronu. 

Zmieniając perspektywę na bardziej ogólną, wysnuć można wniosek, iż scena 
w pałacu Heroda umieszczona na malowidle, jak i wątek polowania są wobec siebie 
analogiczne, jednak nie w sposób symetryczny. To obraz myśliwego zabijającego 
zwierzynę rzuca nam światło na scenę z Salome i Herodiadą, a nie na odwrót. Ko-
chankę Heroda należy – na podstawie podanej tu argumentacji – połączyć z posta-
cią myśliwego, Jana Chrzciciela zaś z sarną, ofiarą polowania. Wyciągając najogól-
niejsze wnioski, stwierdzić można, iż Herodiada wciela się w tym fragmencie w rolę 
męską, w rolę myśliwego. Święty zaś, poprzez wskazany sposób opisu, przyjmuje 
w tej relacji pozycję bierną – pozycję ofiary. Kobieta uzurpuje sobie prawo do bycia 
stroną aktywną, łamiąc tym samym zasady określające współżycie w ramach mę-
skiej wspólnoty wyobrażonej. Zachwiany zostaje archetypiczny porządek stanowią-
cy o podziale na kobiece (bierne, przedmiotowe) i męskie (aktywne, podmiotowe), 
o którym to porządku Bataille pisze:

Abstrahując od niewolnictwa, mężczyźni zawsze przejawiali dążność do uważania kobiet za rzeczy. 
Kobiety przed małżeństwem były rzeczami należącymi do ojca lub brata. Gdy ojciec bądź brat przenosił 
drogą małżeństwa swoje prawa własności, z kolei małżonek stawał się panem gwarantowanego mu przez 
tę własność pola seksualnego oraz siły roboczej, którą z tego miał dowolnie rozporządzać23.

Herodiada, uosobienie Nowej Kobiety, wzbudza lęk i strach, gdyż staje się my-
śliwym lubującym się w zabijaniu oraz patrzeniu na swoje ofiary. Łącząc dotych-
czasowe uwagi poczynione na temat przedstawienia Herodiady u Kuśniewicza, 
można stwierdzić, iż kobieta wyemancypowana, zamierzająca się na transcenden-
talne podstawy męskiej dominacji, przybiera rolę myśliwego, który zamyka swoją 
ofiarę (mężczyznę) w kleszczach cielesności, seksualności oraz zwierzęcego pożą-
dania, a następnie, rozkoszując się widokiem cierpiącej ofiary, zabija ją. Wizerunek 
ów doskonale pasuje do wyobrażeń, jakie na temat kobiecości żywili artyści płci 
męskiej pod koniec wieku XIX i na początku XX stulecia24.

Ważnym elementem w analizowanych przeze mnie sposobach przedstawiania 
postaci kobiecych w prozie Kuśniewicza jest Diana Efeska, której figurkę znajduje 
Kiekeritz w jednym z dworów przeszukiwanych przez jego oddział, zniszczonych 
podczas działań wojennych25. Jej postać od tego momentu towarzyszy bohaterowi 

23 B a t a i l l e, op. cit., s. 185.
24 Zob. P r a z, op. cit.
25 Zob. L 65: „Siedząc pod wielką lipą w obejściu pustej cerkwi, porucznik gładził delikatnie palcami 
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w kluczowych dla powieści fragmentach, nieustannie przewija się w jego rozważa-
niach, niekiedy można ją nawet traktować jako alter ego porucznika. Diana Efeska 
w odróżnieniu od Artemidy – wyobrażanej raczej jako bogini lasów, łowów czy ro-
ślinności – charakteryzuje się krwiożerczością, męskim usposobieniem i bezwzględ-
nością. Utożsamia się ją także z Hekate – boginią śmierci. W postaci Diany odnaleźć 
można wszystkie cechy przypisywane zarówno Marii Egipcjance, jak i Herodiadzie, 
a więc podstępność, brutalność, wyrachowanie. Dodatkową grozę wywołuje fakt, 
iż Diana lubuje się w ofiarach z ludzi (najczęściej młodzieży płci męskiej), w podzi-
wianiu kaźni oraz zgonu swoich niewolników, o czym zaświadcza kolejny cytat:

Jest taki obraz Sartaria zatytułowany Diana d’Efeso e gli schiavi – Diana i niewolnicy, który tak go 
[tj. Kiekeritza] niegdyś zachwycił i zdumiał. Łączenie pojęcia poddania się czyjejś woli bez szemrania, 
dobrowolnego niewolnictwa, zawsze było dla niego problemem godnym zastanowienia. I właśnie ta 
najbardziej zdumiewająca Diana, z tym zagadkowym uśmieszkiem i latającymi wokół niej diabełkami, 
wydawała się jakby stworzona do takich eksperymentów. Wyobraził sobie kogoś [...] rozpiętego na czymś 
przypominającym drewniany stojak czy nawet prymitywny prototyp krzyża i naprzeciw tego przyrządu 
– oczy, tylko wielkie, olbrzymie oczy bogini, nieruchomo śledzące kolejne stadia męki, aż po skurcz 
i spazm zgonu. [L 66]

To, co różni Dianę Efeską od dwóch pozostałych omówionych postaci kobiecych, 
to jej boskość. Dzięki tej cesze przenosi Diana swoje atrybuty w porządek mityczny. 
O ile w przypadku Marii Egipcjanki i Herodiady było to partycypowanie w porządku 
czysto ludzkim i na tej płaszczyźnie niosły one w sobie zagrożenie dla męskiego 
porządku, o tyle Diana poprzez przynależność do grona bogów olimpijskich staje się 
pęknięciem w transcendentalnych podstawach męskiego uniwersum symbolicznego.

Uważny czytelnik zapewne spostrzegł, iż kobiety opisywane do tej pory zawsze 
pojawiały się w powiązaniu z dziełami sztuki. Malarstwo bowiem nieustannie przyj-
muje w powieściach rolę artefaktu, który pozwala Kiekeritzowi na refleksje, a tak-
że na formowanie określonych wyobrażeń postaci. Zapewne podejrzany wydaje się 
w tej sytuacji zarysowany w dotychczasowych analizach obraz krwiożerczej kobie-
ty. Nie zamierzam bynajmniej przeczyć owemu spostrzeżeniu, wręcz przeciwnie –  
jest ono mocno uzasadnione i stanowi ważny element interpretacyjny. Założyłem, 
iż przedstawicielki płci pięknej to ekran, na który projektowane są strach i niepew-
ność wspólnotowa, jaka towarzyszy przemianom w obrębie męskiego kontinuum. 
Refleksje, z którymi spotyka się czytelnik na kartach Lekcji martwego języka, nie 
stanowią próby dokładnego opisu przytaczanych obrazów, lecz subiektywną pro-
jekcję, ewokację podświadomych lęków wyzwolonych w określonej sytuacji i rzu-

miniaturową kopię Diany Efeskiej, którą udało mu się zdobyć w którymś ze splądrowanych oko-
licznych dworów. Była to, jak się zdaje, jedna z najcenniejszych zdobyczy ówczesnych porucznika, 
mimo [...] tylko relatywnej wartości materialnej owej kopii [...]. Słynna Diana z Efezu, najpiękniej-
sza, bo najbardziej zagadkowa i przez to niezwykła, ze wszystkich wyobrażonych przez ludzką 
sztukę Artemid, głowa i popiersie na alabastrowej podstawie. Na głowie bogini przepaska, wielo-
krotnie opięty warkocz wyglądający jak szczelnie przylegający hełm. Na wargach błąkał się dwu-
znaczny uśmieszek ni to słodyczy, ni to szyderstwa. A może był to znak wtajemniczenia w misteria 
dionizyjskie, znak przymierza z siłami podziemi. Utrącony koniuszek nosa spłaszczył go, stępił 
zmienił nieznany poprzedni kształt stworzony przez arcymistrza z Efezu, autora tego niewątpliwe-
go cudu urody”.
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towanych na przedmioty artystyczne26. Analiza owych subiektywnych portretów 
po raz kolejny udowadnia, iż w gruncie rzeczy mamy do czynienia nie tyle z zama-
chem na strukturę męskiego uniwersum, ile raczej z wykorzystaniem słabości 
panującego dyskursu, w którego szczelinach ustanawia się zupełnie nowa symbo-
lika i znaczenie nadawane w tym wypadku przez kobiety.

Dokonując podziału funkcji pełnionych przez kobiety w prozie Kuśniewicza, 
następnie zaś analizując wybrane postacie symboliczne, starałem się wskazać, 
w jaki sposób użycie określonych narzędzi pozwala na wydobycie wątków gende-
rowych z tkanki powieściowej. Szczególnie ważne w przypadku analizowanych 
pozycji jest dekonstruowanie projektowanej męskiej wizji rzeczywistości. W tym 
sensie analiza ta ma wartość dyskursywną, gdyż pozwala wydobyć liczne niekon-
sekwencje i pęknięcia w dystrybuowaniu władzy i nadawaniu znaczenia. To, co 
pierwotnie miało jawić się jako świat działający na prawach męskich, przy bliższym 
spojrzeniu okazuje się pełną pęknięć konstrukcją. Nawet zreifikowanie kobiet 
przynosi efekty odwrotne do zamierzonych. Zamiast odgrywać rolę służebnych 
symboli, wymykają się logice męskiej symbolizacji i nabierają subwersywnego 
znaczenia. W konsekwencji prozę Kuśniewicza można odczytać jako traktat na 
temat władzy, przemocy wzroku, gwałtu narracji i gwałtu, jakim jest reprezentacja.

A b s t r a c t

PAWEŁ RAMS The Centre for Social Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw

KUŚNIEWICZ’S WOMEN FEMINITY FUNCTIONS ANALYSIS IN SELECTED NOVELS

The sketch makes an attempt to build a new typology of female characters in Andrzej Kuśniewicz’s 
selected novels with a view to the functions they perform. The author lists five main functions which 
women undertake in selected texts, and they are as follows: woman as an absentee, woman as the one 
who adopts male symbolism, woman as a projection of male fantasy, femininity as a threat, and 
woman as an element of biology. Such ordering, according to the author, makes it possible to join the 
numerous features and cultural meanings usually ascribed to “the second sex,” thus facilitating 
a broader analysis of the women protagonist’s embroilment in the matters created by males, not lim-
ited to one only feature. In the second part of the paper the author proposes some interpretations of 
selected figures with resort to the described methodology and enriching it with the tools developed by 
gender and men studies.

26 Ów sposób patrzenia i interpretowania dzieł sztuki staje się niezwykle popularny na przełomie XIX 
i XX stulecia. Doskonałym przykładem są tu niemieckojęzyczne eseje S. P r z y b y s z e w s k i e g o 
(zob. Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, wstęp, przeł. G. M a t u s z e k. Kraków 1995). 
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WYMIARY CZASU W „PODRÓŻACH Z HERODOTEM” RYSZARDA  
KAPUŚCIŃSKIEGO

Ryszard Kapuściński analizując Dzieje Herodota podkreśla, że starożytny historyk 
zwrócił uwagę na istnienie wielu aspektów czasu, a właściwie sposobów jego po-
miaru:

Bo dawniej prości chłopi mierzyli czas wedle pór roku, ludzie w miastach – według pokoleń, kro-
nikarze starożytnych państw – długością panujących dynastii. Jak to wszystko porównać, jak znaleźć 
jeden przelicznik czy wspólny mianownik? Herodot ciągle się z tym boryka, szuka rozwiązań. [KP 204]1

W innych zaś miejscach reporter wspomina o znaczeniu indywidualnego prze-
życia, stosunku do przeszłości, jej postrzegania, a nawet o możliwości przekracza-
nia barier dzielących teraźniejszość od przeszłości2. Każe więc zawrzeć swoje 
przemyślenia w obrębie pytań dotyczących tego, jak mierzyć czas, czym on jest. 
Tym samym uprawnione staje się wsparcie przez czytelnika rozważaniami, z jednej 
strony, sytuującymi problem czasu w kategoriach czasu fenomenologicznego, 
z drugiej – kosmologicznego. Wszakże, jak dowodził Paul Ricoeur w swym monu-
mentalnym dziele Czas i opowieść, obie ścieżki namysłu filozoficznego (francuski 
uczony sytuuje początek pierwszej w wyznaniach św. Augustyna, drugiej – w spo-
strzeżeniach Arystotelesa) prowadzą do aporii. Niemniej przywoływany tu badacz 
zaznacza, że na pewne rozstrzygnięcia pozwala narracja historyczna, która za po-
mocą odpowiednich narzędzi godzi ujawniające się w spekulacji filozoficznej aporie, 
z kolei narracja fikcyjna zauważoną przez Ricoeura problematyczność rozmyślań 
nad czasem wyostrza (R 195–196). W dalszej części artykułu zatem zastanowię się, 
jaka wizja czasowości wyłania się z Podróży z Herodotem i w którą z wymienionych 
dróg wpisują się one. 

1 Skrótem KP odsyłam do: R. K a p u ś c i ń s k i, Podróże z Herodotem. Kraków 2005, s. 204. Ponad-
to stosuję jeszcze takie skróty: B = H. B u c z y ń s k a - G a r e w i c z, Metafizyczne rozważania 
o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze. Kraków 2003. – H = M. H o r o d e c k a, Zbieranie głosów. 
Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego. Gdańsk 2010. – J = J. J a r z ę b s k i, Reporter 
i milczenie. „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 1. – K = D. K o z i c k a, Podróż jako czytanie świata. 
Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem. W zb.: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość 
i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. Red. M. Cieśla-Korytkowska, O. Płaszczewska. Kraków 2007. 
– R = P. R i c o e u r, Czas i opowieść. T. 3: Czas opowiadany. Przeł. U. Z b r z e ź n i a k. Kraków 
2008. Liczby po skrótach oznaczają stronice.

2 Zob. A. K u n c e, Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego. 
Katowice 2008, s. 158–159, 227–228.
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W Wyznaniach św. Augustyna czytamy o trzech dziedzinach czasu włączonych 
w teraźniejszość:

Z tego, co się rzekło, wynika najwyraźniej, że ani przyszłość, ani przeszłość nie istnieje. I właściwie 
nie należałoby mówić, że istnieją trzy dziedziny czasu – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Może 
ściślejsze byłoby takie ujęcie, że istnieją następujące trzy dziedziny czasu: teraźniejszość rzeczy minio-
nych, teraźniejszość rzeczy obecnych, teraźniejszość rzeczy przyszłych. Jakieś tego rodzaju trzy dzie-
dziny istnieją w duszy; ale nigdzie indziej ich nie widzę3.

Tak sformułowana koncepcja czasu staje się niezwykle istotna w perspektywie 
analizy myśli zawartej w Podróżach z Herodotem. Tu również czytamy o włączaniu 
przeszłości w teraźniejszość: „Przeszłość istniała w teraźniejszości, oba te czasy 
łączyły się, tworząc nieprzerwany strumień historii” (KP 256).

W interesującym nas dziele dochodzi zatem do swoistej rozciągłości, teraźniej-
szość rozszerza się w świadomości, a tym samym istotny staje się czas nie związa-
ny z punktowym ujmowaniem chwil, który jest charakterystyczny dla ujęcia ko-
smologicznego. Jak wiadomo, teraźniejszość (tj. czas opowiadania) to punkt wyjścia 
do analizy teraźniejszości przeszłej (a zatem głównie czasu wypraw reporterskich) 
i stosunku tej ostatniej do, na razie powiedzmy, przeszłości (tzn. czasu poprzedza-
jącego minioną teraźniejszość). Sięgając po terminologię Edmunda Husserla, 
w trakcie rozważań nad autobiografią reportera, należałoby mówić o przypomnieniu 
wtórnym. Zwłaszcza dlatego że:

Ponowne przypomnienie wraz z właściwą mu swobodną mobilnością, połączoną z jego zdolnością 
do dokonywania rekapitulacji, zapewnia dystans potrzebny dla wolnej refleksji. [R 53]

Jednocześnie trzeba podkreślić, iż dążenie Kapuścińskiego do przekraczania 
granic wyznaczanych przez czas, skracanie dystansu4 skutkuje wzmiankowanym 
włączeniem tego wymiaru przeszłości do teraźniejszości, czego potwierdzenie stano-
wi chociażby motto zaczerpnięte z Novalisa: „Wszelkie wspomnienie / jest teraźniej-
szością” (cyt. za: KP [5]). Trudno tu jednak mówić o retencji, bo według Husserla: 

3 Św. A u g u s t y n, Wyznania. Przeł. Z. K u b i a k. Warszawa 1978, s. 232. Z. B a u e r  (Paradoksy 
prawdy. W zb.: „Życie jest z przenikania…” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, 
oprac. i wstępem opatrzył B. W r ó b l e w s k i. Posł. A. K a p u ś c i ń s k a. Warszawa 2008, s. 33) 
zastanawiając się m.in. nad znaczeniem przyszłości w dziełach Kapuścińskiego również sięga do 
św. Augustyna, ale wyprowadza wszakże zupełnie odmienny wniosek niż ten, który stanie się 
istotny dla mnie. Kontekst Wyznań prowadzi mianowicie Bauera do konstatacji dotyczącej reduk-
cji teraźniejszości, aktualności. Diagnoza taka wydaje się jednak niedopuszczalna. Wszak oczeki-
wanie przyszłości odbywa się z perspektywy teraźniejszości. W Wyznaniach (s. 231; podkreśl. J. P.) 
czytamy: „Nie przyszłość więc, ale teraźniejszość dostępna jest widzącym; a n a  p o d s t a w i e 
t e r a ź n i e j s z o ś c i  umysł może wytwarzać wyobrażenia rzeczy przyszłych i przepowiadać je”.

4 Zob. KP 205–206: „Na pewno wprowadza mnie on [tj. wpływ Dziejów Herodota] w stan, w którym 
przestaję odczuwać, że istnieje bariera czasu, że od wydarzeń opisywanych przez Greka dzieli mnie 
dwa i pół tysiąca lat, przepaść, w jakiej spoczywa i Rzym, i średniowiecze, narodziny i istnienie 
Wielkich Religii, odkrycie Ameryki, odrodzenie i oświecenie, maszyna parowa i iskra elektryczna, 
telegraf i samolot, setki wojen [...]”. Więcej na ten temat piszą m.in.: K 39. – I. G r a l e w i c z -
- W o l n y, Warsztat Greka. O „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego. W zb.: Na boku. 
Pisarze teoretykami literatury?... Red. nauk. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka. T. 2. Katowice 
2010, s. 191–192. 
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W retencji przeszłość jest uchwycona jako teraźniejszość, jako coś, co wprawdzie znika, lecz jesz-
cze nie przestało istnieć. W jakimś sensie więc retencja jest bardziej spostrzeżeniem niż wspomnieniem. 
[B 29]

Niemniej ponowna reminiscencja wprowadza „jakby” teraźniejszość nie pozba-
wioną swoich odniesień do przeszłości i przyszłości (R 55). Czytamy bowiem w re-
lacji z podróży do Chin: „Przypomniało mi to Indie, takie jakie pamiętałem z okolic 
Madrasu czy Pondicherry” (KP 54).

W innym miejscu dowiadujemy się z kolei o pragnieniu reportera, by podróżować. 
I widzimy, jak marzenie to udaje się zrealizować, a zatem przyszłość oczekiwana 
w przeszłości łączy się z teraźniejszością przeszłości. W ten sposób podkreśla się 
ciągłość czasu. Z drugiej strony, ujawniona zostaje chęć panowania nad nim:

To przeskakiwanie z epoki do epoki jest stałą pokusą człowieka, który będąc niewolnikiem i ofiarą 
nieubłaganych reguł czasu, chce choć przez moment i bodaj tylko iluzorycznie poczuć się jego panem 
i władcą, stanąć ponad nim i móc różne etapy, stadia i okresy dowolnie ze sobą składać, łączyć lub 
rozdzielać. [KP 140]

Ponadto interesująco ukazuje się stosunek teraźniejszości minionej do prze-
szłości związanej ze starożytnym Grekiem, do której przyjdzie jeszcze powrócić. 
Gdyż jest ona zapośredniczona przez znaki i wytworzona przez reportera wskutek 
interpretacji. Zjawisko takie podczas analizy tradycyjności opisuje Ricoeur:

przeszłość jest ujawniana przez projekcję historycznego horyzontu, który jest czymś oderwanym od 
horyzontu teraźniejszego, a zarazem w jego ramach podjętym, ponownie do niego włączonym. Idea 
horyzontu czasowego jednocześnie projektowanego i oddalonego, wyodrębnionego i włączonego, dopeł-
nia proces nadawania pojęciu tradycyjności charakteru dialektycznego. Tym samym zostało przekro-
czone to, co w idei podlegania oddziaływaniu przeszłości pozostawało jednostronne: właśnie p r o j e k-
t u j ą c  historyczny horyzont – pozostający w napięciu z horyzontem teraźniejszym – doświadczamy 
oddziaływania przeszłości, którego korelat stanowi podleganie owemu oddziaływaniu. [R 319– 320] 

Zatem między teraźniejszością złączoną z przeszłością a przeszłością dochodzi 
do napięć, oba wymiary czasowości wpływają na siebie, współtworząc teraźniejszość 
minioną. Podobnie sprawa ta wygląda w relacji między teraźniejszością (związaną 
z aktem snucia opowieści) a przeszłością Herodota. Słusznie więc zauważa Magda-
lena Horodecka:

 Hermeneutyka byłaby istotnym kontekstem dla Podróży z Herodotem także dlatego, że podejmu-
je ona kluczowy również dla Kapuścińskiego problem dystansu historycznego, jaki oddziela nas od 
większości wytworów kultury i sztuki. Pisarz zdaje się i tu iść tropem myśli hermeneutycznej, która ów 
dystans historyczny chce przezwyciężać – nie odtwarzaniem intencji twórcy (biografizm) czy rekonstruk-
cją struktury utworu (strukturalizm), lecz i n t e r p r e t a c j ą  nastawioną na przyswojenie tekstu poprzez 
przezwyciężenie jego obcości płynącej właśnie z dystansu czasowego. [H 352]5

Należy jednocześnie podkreślić, że w analizowanym tu utworze dokonano pew-
nej redukcji przyszłości w wymiarze odniesienia do tego, co nastąpi po obecnej 
teraźniejszości. Aczkolwiek świadomość istnienia trzech „dziedzin czasu” jest do-

5 Zob. też D. K o z i c k a: Podróżny horyzont rozumienia. W zb.: Hermeneutyka i literatura – ku nowej 
koiné. Red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz. Poznań 2006; K 38, 44.
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strzegalna w refleksji na temat przeszłości – jak zaznaczałem. Ponadto w innym 
miejscu, w Lapidarium VI, mówi się o przyszłości przechodzącej przez teraźniejszość 
i zmierzającej ku przeszłości: „Jutro jest już dniem dzisiejszym, aby zaraz stać się 
przeszłością, historią”6.

Cytat ten dowodzi sposobu doświadczania „przepływu” czasu. Warto nadmienić, 
że znów ma on związek z koncepcją wyrażoną w Wyznaniach: 

Może [czas] wyłaniać się tylko z przyszłości, przebiegać tylko przez teraźniejszość i zdążać tylko ku 
przeszłości: z tego, co jeszcze nie istnieje – poprzez to, co nie ma rozciągłości – ku temu, czego już nie ma7.

Nie sposób snuć refleksji na temat doświadczenia czasu rozpisanego na kartach 
Podróży z Herodotem bez uważniejszego pochylenia się nad relacją zachodzącą 
między dyskursem starożytnego historyka a relacją współczesnego reportera. Kry-
tycy omawiający te związki koncentrują się na możliwości dostrzeżenia paralelnych 
elementów w obu dyskursach, co prowadzi do stwierdzenia, że reporter wskazuje 
te cechy Dziejów, które są istotne dla niego samego8. Herodot zatem jawi się jako 
kreacja Kapuścińskiego, jest „przefiltrowany” przez jego narrację. Nie bez powodu 
dostrzega się więc w Herodocie samego Kapuścińskiego, wpisanie biografii tego 
drugiego w perspektywę starożytnego historyka. Tym samym Herodot zostaje uka-
zany jako paradygmat reportera, a Kapuściński odwołuje się do niego, gdyż poszu-
kuje patrona swej działalności. Co więcej, Beata Nowacka i Zygmunt Ziątek kon-
statują nawet, że w analizowanym reportażu dochodzi do odcięcia biografii od 
kategorii czasu historycznego9.

Takie podejście prowokuje do odczytania relacji Herodot–Kapuściński w kate-
goriach wiecznego powrotu rozumianego jednak w nieco innym sensie niż ten 
przywołany przez Jerzego Jarzębskiego w szkicu Reporter i milczenie. Badacz za-
uważa bowiem: „powtórzenia u Kapuścińskiego są za każdym razem odkrywaniem 
Różnicy, ich ideą jest wzbogacenie obrazu, a nie jego redukcja” (J 61). I nieco 
wcześniej:

Powtórzenie, jak z tego wynika, staje się jedną z najważniejszych figur w tekstach Kapuścińskiego. 
Wynika to nie tylko z kilkakrotnych wyjazdów w to samo miejsce lub do tego samego kraju, ale też – 
z różnego trybu „zwiedzania”. [J 60]

Chciałbym więc wskazać na zagadnienie wiecznego powrotu dostrzeżone przez 
Mirceę Eliadego w kulturach przednowożytnych10. Autor Mitu wiecznego powrotu 
dowodzi znaczenia odwoływania się do archetypu, powielania określonego para-
dygmatu11:

  6 R. K a p u ś c i ń s k i, Lapidarium VI. W: Lapidarium IV–VI. Warszawa 2008, s. 291.
  7 Św. A u g u s t y n, op. cit., s. 233.
  8 Rekonstrukcję stanu badań opieram w szczególności na pracach: J a r z ę b s k i, op. cit. – K o z i c-

k a, Podróż jako czytanie świata. – B. N o w a c k a, Z. Z i ą t e k, Ryszard Kapuściński. Biografia 
pisarza. Warszawa 2008, s. 314–318. – G r a l e w i c z - W o l n y, op. cit. – H o r o d e c k a, op. cit.   

  9 N o w a c k a, Z i ą t e k, op. cit., s. 315. Zob. też G r a l e w i c z - W o l n y, op. cit., s. 195.
10 Zob. A. K u n c e, Blisko rytmu. W: Antropologia punktów.
11 Zob. rozważania B a u e r a  (op. cit., s. 35) na temat sensu powtórzenia.
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rzeczywistość osiąga się wyłącznie przez powtórzenie lub uczestnictwo; wszystko, co nie ma wzorcowe-
go modelu, jest „ogołocone z sensu”, to znaczy brak mu rzeczywistości. Ludzie przejawialiby więc 
skłonność do stawania się indywiduami archetypowymi i paradygmatycznymi. Tendencja ta może 
wydawać się paradoksalna w tym sensie, że człowiek kultur tradycyjnych rozpoznaje się jako rzeczywi-
sty tylko wtedy (dla nowożytnego obserwatora), gdy przestaje być sobą, zadowalając się naśladowaniem 
i powtarzaniem gestów innego. Innymi słowy: człowiek kultur tradycyjnych uznaje się za rzeczywistego, 
czyli za „naprawdę siebie”, dopiero wtedy, gdy przestaje nim być12.

Kapuściński realizuje więc model Herodota i w ten sposób nadaje sens swojej 
twórczości13. Jednakże ów gest nie łączy się z przymusem zewnętrznym, bo Hero-
dot, co już zaznaczono, został wykreowany, czego dowód znajdujemy m.in. w pod-
kreślaniu przez dziennikarza, iż starożytny badacz jest nie tylko antropologiem, 
reporterem czy historykiem (jak sam autor Szachinszacha) (K 41–42), ale i prekur-
sorem Szkoły Annales14 oraz kresowiakiem (KP 48)! A zatem do czynienia mamy 
z podwójnym ruchem: kreowaniem i powtarzaniem, działaniem. Słusznie więc 
zauważa Horodecka, że pod koniec analizowanego tu reportażu:

Nie chce [Kapuściński] już interpretować, poznawać, debatować o Greku, chce pójść za nim, być 
jak on, być nim. Ostatnia scena stanowi swoiste zawieszenie wywodu o mistrzu i aktywną odpowiedź 
na jego dzieło [...]. Zachowuje się [Kapuściński] jak uczeń, który chce nie tylko dobrze zrozumieć, ale 
także pójść w ślady mistrza. [H 367]

Jakie to ma jednak znaczenie dla aktualnych rozważań? Otóż realizacja para-
dygmatu w kulturach przednowożytnych prowadziła do wykluczenia czasu „świec-
kiego”, „zniesienia” historii rozumianej „jako ciąg nieodwracalnych, nieprzewidy-
walnych wydarzeń o autonomicznej wartości”15. Jeśli zatem mówilibyśmy o znie-
sieniu czasu historycznego, pojawiałaby się kategoria czasu mitycznego, czasu 
świętego, czy do niego zbliżałby się więc Kapuściński? Czy rzeczywiście wpisanie 
biografii reportera w życie Herodota łączyłoby się, zgodnie z jedną z przywołanych 
wcześniej interpretacji, z wyzwoleniem z więzów historii? Droga ta wydaje się wąt-
pliwa, przede wszystkim dlatego, że historia jest tu niezwykle silnie akcentowana: 
zarówno ta wprowadzana przez Herodota (choć należy wspomnieć, iż odwoływał się 
on także do mitu16), jak i ta odnosząca się do życia autora Wojny futbolowej. Choć 
zarazem nie ulega wątpliwości fakt dokonywania w Podróżach z Herodotem uniwer-
salizacji (w tym przypadku dotyczący m.in. konfliktu między Wschodem a Zacho-
dem), dostrzegalny i we wcześniejszych tekstach (np. w Szachinszachu kategoria 
rewolucji). Pewną sugestię – jak odczytać swoistą powtarzalność przy równoczesnym 
zachowaniu historii – znajdujemy w pismach Seneki, do których wskazówkę sta-

12 M. E l i a d e, Mit wiecznego powrotu. Przeł. K. K o c j a n. Warszawa 1998, s. 46.
13 I. H o f m a n  (Reporterska szkoła Mistrza. W zb.: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i my-

śliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman. Opole 
2008, s. 61) mówi nawet o symbolicznym odnoszeniu biografii Kapuścińskiego do Dziejów Hero-
dota. 

14 K a p u ś c i ń s k i, Lapidarium VI, s. 276. 
15 E l i a d e, op. cit., s. 107.
16 Zob. R. T u r a s i e w i c z, wstęp w: H e r o d o t, Dzieje. Przeł. S. H a m m e r. Oprac. R. T u r a s i e-

w i c z. Wrocław 2006, s. XXIII. BN II 252.
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nowi jedno z mott otwierających Podróże z Herodotem. W rozważaniach O krótkości 
życia czytamy bowiem:

Jeżeli nie jesteśmy najgorszymi niewdzięcznikami, musimy przyznać, że sławni twórcy świętych 
nauk urodzili się dla nas i dla naszego życia utorowali drogę. [...] Żadne stulecie nie jest nam zabronio-
ne, do każdego mamy dostęp wolny, a jeśli tylko zachcemy wydostać się z ciasnych granic ludzkiej 
miernoty, wielka przed nami rozpostrze się przestrzeń czasu, po której będziemy się swobodnie poruszać. 
Będziemy mogli i dyskutować z Sokratesem, i wątpić z Karneadesem, i żyć w spokoju z Epikurem, 
i przezwyciężać naturę ludzką ze stoikami, i wznosić się nad jej potrzeby z cynikami. [...] 

O tych, jak sądzę, możemy powiedzieć, że poświęcają swój czas wypełnieniu właściwych obowiąz-
ków, którzy Zenona, którzy Pitagorasa, którzy Demokryta i innych mistrzów szlachetnych nauk, którzy 
Arystotelesa i Teofrasta chcą mieć za swoich najlepszych na co dzień przyjaciół17.

Tak więc sięgnięcie do paradygmatu ani nie wyzwala z czasu świeckiego, z hi-
storii, ani nie prowadzi do przymusu naśladownictwa. Odwołanie się zaś do Hero-
dota nadaje rangę, umożliwia oswobodzenie się „z ciasnych granic ludzkiej mier-
noty [...]”18. 

Bywały okresy, kiedy wyprawy w przeszłość pociągały mnie bardziej niż moje aktualne podróże 
korespondenta i reportera. Działo się to w chwilach zmęczenia teraźniejszością. [KP 255]19

Jawi się przed nami zatem wizja przeszłości jako aspektu doświadczenia ludz-
kiego, który usensownia egzystencję. Dochodzi więc do pogodzenia dwóch stanowisk: 
tego, które reprezentowane jest przez koncepcję ucieczki od historii, oraz tego, 
które dostrzega przejaw wolności w akcie „tworzenia historii przez czynienie się 
sobą”20. Warto jednak podkreślić, że w przypadku Kapuścińskiego chodzi o zna-
czenie minionego czasu i jego pozytywnej roli w kształtowaniu życia tu i teraz, a nie 
zbioru istniejących dla siebie archiwów, czy więcej – determinujących teraźniejszość 
przeszłych wydarzeń. To zapewne zbliża z kilku powodów Kapuścińskiego do Frie-
dricha Nietzschego. Zbliżenie to następuje, być może, wbrew temu pierwszemu, 
albowiem w wywiadzie ze Zbigniewem Benedyktowiczem i Dariuszem Czają repor-
ter wyraźnie odcinał się od poglądu niemieckiego filozofa, w myśl którego przeszłość 
jest ciężarem21. Należałoby jednak podkreślić, iż zgodnie z założeniami dzieła O po-
żytkach i szkodliwości historii dla życia22 naganna staje się przede wszystkim ta 
historia, która odsuwa się od życia:

17 S e n e k a, O krótkości życia. W: L. J o a c h i m o w i c z, Seneka. Warszawa 1977, s. 151–152. Zob. 
też K a p u ś c i ń s k i, Lapidarium VI, s. 262: „»Żyj w czasie – niezależny od czasu«. Seneka”. 

18 Na temat tych słów Seneki zob. rozważania P. W o j c i e c h o w s k i e g o  Zmęczenie teraźniejszością 
(„Nowe Książki” 2004, nr 12. Na stronie: http://kapuscinski.info/zmeczenie-terazniejszoscia-
recenzja-ksiazki-podroze-z-herodotem.html ádostęp: 15 VII 2014ñ).

19 Zob. też N o w a c k a, Z i ą t e k, op. cit., s. 315.
20 E l i a d e, op. cit., s. 169. Do innych wniosków prowadzą natomiast rozważania tego autora na 

s. 173–176.
21 O pamięci i jej zagrożeniach. Z R. Kapuścińskim rozmawiają Z. B e n e d y k t o w i c z  i D. C z a j a. 

„Konteksty” 2003, nr 3/4. Na stronie: http://kapuscinski.info/o-pamieci-i-jej-zagrozeniach.html 
(dostęp: 15 VII 2014).

22 Przywołując to dzieło Nietzschego mam świadomość, że jeszcze na tym etapie filozof nie wspominał 
o idei wiecznego powrotu, a remedium na ciężar przeszłości upatrywał w zapomnieniu.
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Historia jest nam potrzebna do życia i do czynu, nie zaś by odwodziła nas na wygodny dystans od 
życia i czynu lub zgoła upiększała życie samolubne i czyny tchórzliwe a złe23.

Tak więc, jeśli kwestia ciężaru minionego czasu różnicuje przywołane tu posta-
ci, to zapewne zbliża je pragnienie włączenia historii w nurt życia. Jak pisze ko-
mentator dzieł niemieckiego filozofa, Krzysztof Michalski:

Rozumiem przeszłość o tyle, o ile jestem z nią związany, o ile potrafię włączyć ją w horyzont życia, 
o ile doświadczam jej oddziaływań; dlatego przeszłość nie może stać się wyłącznie przedmiotem, „obiek-
tem” poznania, a wiedza o przeszłości „obiektywną” wiedzą24. 

Związek Kapuścińskiego z Nietzschem dostrzegalny jest także w analizie zna-
czenia pamięci. Autor Cesarza podkreśla jej wagę, wspomina o wartości tego, co 
minione. Równocześnie, pomimo działania przeciwko zapomnieniu, nie stara się 
rejestrować doświadczenia korzystając z magnetofonu25, a tym samym dopuszcza 
zapomnienie. Oczywiście, motywacje są różne. W przypadku Nietzschego, na etapie 
rozważań zawartych w dziele O pożytkach i szkodliwości historii dla życia, zapo-
mnienie jest remedium na zniewalający ciężar minionego czasu (B 100–101), u Ka-
puścińskiego natomiast – naturalnym procesem pozwalającym na wyeksponowanie 
istotnych problemów. 

Ujawniony przez reportera indywidualny sposób doświadczania czasu, połączony 
z jego wewnętrznym przeżyciem, sytuuje Kapuścińskiego w obrębie czasu fenome-
nologicznego. Zarazem – jak już można było zauważyć – nie pozostaje on bez związ-
ku z czasem kosmologicznym, który reporter „wprowadza” w swój świat za pomocą 
różnych „chwytów”. Temu więc zjawisku chciałbym przyjrzeć się bliżej. Kluczem 
pozwalającym na rozstrzygnięcie tego, jak dokonuje Kapuściński owych przejść, 
jak włącza w swoją narrację te dwa wymiary czasowości, będą przemyślenia Ri- 
coeura. Zwraca on uwagę na to, w jaki sposób narracja historyczna odnosi się do 
aporii wskazywanych przez niego w filozoficznych refleksjach nad czasem:

Historia po raz pierwszy ujawnia swoją twórczą zdolność refigurowania czasu poprzez wynalezienie 
i użycie pewnych n a r z ę d z i  m y ś l i, takich jak kalendarz, idea następstwa pokoleń oraz pokrewna 
idea potrójnego panowania współczesnych, poprzedników i następców, a w końcu, i przede wszystkim, 
poprzez odwoływanie się do archiwów, dokumentów, śladów. Wspomniane narzędzia myśli posiadają 
tę godną uwagi cechę, że odgrywają rolę łączników pomiędzy czasem przeżywanym a czasem uniwer-
salnym. Z tego względu poświadczają one p o e t y c k ą  (twórczą) funkcję historii oraz przyczyniają się 
do rozwiązania aporii czasu. [R 149]

Czas kalendarzowy to kategoria, która „nie należy w sposób wyłączny do żadnej 
z dwóch perspektyw ujmowania czasu. Nawet jeśli ma coś wspólnego z jedną i dru-
gą, to j e g o  u s t a n o w i e n i e  j e s t  w y n a l e z i e n i e m  t r z e c i e g o  c z a s u” 
(R 150). Ten wymiar czasu zostaje bardzo silnie zaakcentowany w Podróżach z He-

23 F. N i e t z s c h e, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia. W: Niewczesne rozważania. Przeł. 
M. ł u k a s i e w i c z. Posł. K. M i c h a l s k i. Kraków 1996, s. 84.

24 M i c h a l s k i, posłowie w: jw., s. 340. Zob. też H 349–351.
25 R. K a p u ś c i ń s k i, Lapidarium II. W: Lapidarium I–III. Warszawa 2008, s. 94. Zob. też J 56.
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rodotem, gdyż czas kalendarzowy to swoisty punkt orientacyjny. Tak więc niezwy-
kle często reporter podaje daty wydarzeń historycznych, lata wydań czytanych 
publikacji26 czy w końcu terminy reporterskich podróży. Nad tą ostatnią kategorią 
wydarzeń należy się jednak zatrzymać. Nierzadko bowiem prócz wskazywania roku, 
w którym odbywała się podróż reporterska, podawane są szczegóły dotyczące licz-
by dni wojażu (np. podróż do Pekinu trwała 3 dni) oraz informacje, które wykra-
czają poza określenia temporalne wyznaczane przez kalendarz. A zatem np. w opi-
sach pierwszej wyprawy odnajdziemy sformułowania: „szybko zaczęło zmierzchać 
i zaraz zrobiło się ciemno” (KP 15), „Jechaliśmy do miasta w ciepły wieczór [...]”, 
„Rano usłyszałem w sąsiednim pokoju rozmowę” (KP 16), „Wieczorem odważyłem 
się sam wyprawić na miasto” (KP 17). Oznacza to więc, że reporterowi nie wystar-
czają określenia związane jedynie z kalendarzem, prawdopodobnie brakuje im 
swoistego kolorytu umożliwiającego czytelnikowi wyobrażenie sobie opisywanych 
sytuacji. Na pewno zaś takie uściślanie czasu wydarzeń nie ma prowadzić do pre-
cyzji w umiejscawianiu akcji na osi czasu, wszak do tego służyłby lepiej zegar. 

Wspomniany wcześniej związek zachodzący między traktowaniem Herodota 
jako sui generis archetypu a problematyką czasowości nabiera znaczenia także 
i tutaj. Otóż, zdaniem Ricoeura, to właśnie czas mityczny miał wpływ na ukształ-
towanie czasu kalendarzowego. To bowiem ten pierwszy włączał prywatne przeży-
cie czasu w czas świata:

Krótko mówiąc, z mitu i rytuału zachowujemy jedynie ich wkład we włączenie zwykłego czasu, 
skupionego na przeżyciach działających i doznających ludzi, w czas świata, kreślony na obserwowalnym 
niebie. [R 152]

A zatem nadanie znaczenia działalności reporterskiej przez wpisanie jej w pa-
radygmat widziany w postawie Herodota również wprowadzałby wymiar zewnętrz-
ności w indywidualne przeżycie czasu. Sprawa ta jednak komplikuje się, ponieważ 
ów paradygmat, jak już wspominałem, tworzony jest wedle zamysłu samego auto-
ra Cesarza. 

Kolejnym „narzędziem” pozwalającym narracji historycznej i – w tym przypad-
ku – dyskursowi Kapuścińskiego na uzgodnienie czasu fenomenologicznego i cza-
su kosmologicznego jest następstwo pokoleń związane z czasem kalendarzowym. 
Przywoływany Ricoeur w swych rozważaniach odnosi się do założeń Wilhelma 
Diltheya i Karla Mannheima, jednak jak podkreśla:

Dilthey pierwszy zwrócił uwagę na cechy charakterystyczne, czyniące z pojęcia pokolenia zjawisko 
p o ś r e d n i c z ą c e  pomiędzy „zewnętrznym” czasem kalendarza a „wewnętrznym” czasem życia psy-
chicznego. [R 159]

26 H o r o d e c k a  we wspomnianej tu już książce zaznacza, że Kapuściński dokonuje w Podróżach 
z Herodotem „gestu antybibliograficznego” (H 346). W analizowanym utworze pojawiają się jednak 
słowa, które wprost mówią o wiedzy na temat badań nad dziełem starożytnego historyka: „Tym-
czasem czytając książki o Herodocie, zauważyłem, że ich autorzy badają wyłącznie sam tekst na-
szego Greka, jego ścisłość i solidność, a nie zwracają uwagi na to, jak zbierał on do niego surowiec 
i jak później tkał swój przebogaty i gigantyczny arras” (KP 169). Ponadto w wielu miejscach mowa 
jest o znajomości rozmaitych książek, o teoriach naukowych (np. KP 56, 227). Zob. też J 60–61. 
– K 37–38.
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Tak więc życie jednostki, będącej przedstawicielem danego pokolenia, i jej in-
dywidualne doświadczenie czasu nakładają się na czas kalendarzowy. 

okres funkcjonowania pokolenia jest lokowany na schemacie kalendarzowego ujęcia czasu, choćby 
z tego powodu, iż warunkująca następstwo życia i śmierci zdolność prokreacyjna jest określana za 
pomocą jednostek miary kalendarza [...]27. 

Jednakże przywoływani myśliciele nie ograniczają się wyłącznie do biologicz-
nego następstwa, w którym pojawia się kwestia „zastępowania zmarłych przez 
żyjących” (R 158). Według Diltheya przynależność do danego pokolenia wiąże się 
z podleganiem pewnym wpływom oraz ich wywieraniem: „przynależność [do poko-
lenia] tworzy pewną »całość«, w której t o, c o  n a b y t e, łączy się ze wspólnym 
u k i e r u n k o w a n i e m” (R 159).

Mannheim z kolei kojarzy z biologicznym następstwem „kryterium socjologicz-
ne p o ł o ż e n i a  s p o ł e c z n e g o, uwzględniające zarówno obciążenia, jak i skłon-
ności do działania, odczuwania, myślenia w pewien sposób. Wszyscy współcześni 
nie są w istocie poddani tym samym wpływom i nie wywierają tych samych wpływów” 
(R 159). Jednocześnie można mówić o prerefleksyjnym uczestnictwie w „doli” po-
kolenia i o świadomym działaniu „w nadających kierunek zamierzeniach (projektach) 
oraz w tendencjach uznawanych za kształtujące” (R 160).

W analizowanym utworze odnajdziemy wspomnienia dotyczące czasu wojny 
(KP 37–38) czy sytuacji studentów niedługo po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej (KP 7–9). Szczególnie ten ostatni przykład wydaje się znamienny:

Byliśmy dziećmi wojny, w latach wojny gimnazja były zamknięte i choć w dużych miastach spoty-
kało się czasem tajne komplety, tu, na tej sali, siedzieli najczęściej dziewczęta i chłopcy z dalekich 
wiosek i małych miasteczek, nieoczytani, niedouczeni. [KP 8]

Następnie reporter wspomina o pracy w „Sztandarze Młodych”, pomijając jed-
nak historię związaną z publikacją reportażu To też jest prawda o Nowej Hucie czy 
– cofnijmy się nieco w czasie – z pisaniem socrealistycznych tekstów. To zaś sytu-
uje narratora w pozycji biernego reprezentanta pokolenia, z innych źródeł wiemy 
natomiast, że było zupełnie inaczej28. Tak więc biografia Kapuścińskiego niezwykle 
wyraźnie osadzona została w konkretnym doświadczeniu pokoleniowym, a to na-
łożone jest na ramy określone przez czas kalendarzowy. Indywidualne przeżycie 
czasu odniesione jest do czasu wspólnego, wyznaczanego przez daną generację. 
Równocześnie jako charakterystyczne jawi się wskazywanie pewnej ciągłości dzie-
jowej dzięki podkreślaniu bycia ukształtowanym przez wydarzenia, których spraw-
cami byli przodkowie. Owa ciągłość zarysowuje się jednak i na innym poziomie. 
Albowiem o ile doświadczenie pokoleniowe jest wyraźnie osadzone w biografii re-
portera i odnosi się do konkretnej sytuacji politycznej, o tyle świadomość bycia 
spadkobiercą włączona zostaje i w szerszą perspektywę. Mianowicie, jak już zazna-
czano, wpływ poprzedniego pokolenia uosabia Herodot. Sytuowanie starożytnego 

27 M. B u g a j e w s k i, Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego. Poznań 
2002, s. 154–155.

28 Zob. np. A. D o m o s ł a w s k i, Kapuściński non-fiction. Warszawa 2010, s. 79.
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historyka także i w takiej pozycji jest możliwe dzięki wspominanemu skróceniu 
dystansu między autorem Dziejów a autorem Cesarza. 

Należałoby sięgnąć w tym miejscu do kolejnej próby wskazywania związków 
czasu fenomenologicznego z czasem kosmologicznym, proponowanej przez Ricoeu-
ra. Otóż francuski filozof zwraca uwagę na koncepcję „panowania w s p ó ł c z e s- 
n y c h,  p o p r z e d n i k ó w  i  n a s t ę p c ó w” (R 162), zarysowaną przez Alfreda 
Schutza, który analizuje relacje międzyludzkie i podkreśla wartość anonimowości 
będącej konsekwencją odczytywania znaczenia drugiej osoby w kontekście pełnio-
nej przez nią funkcji. Pisze Ricoeur:

Zastosowana do sfery czasowej geneza sensu anonimowości będzie od tej chwili polegała na wy-
wiedzeniu z triady przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, charakterystycznej dla bezpośredniej relacji 
międzyludzkiej, triady panowania w s p ó ł c z e s n y c h, p o p r z e d n i k ó w  i  n a s t ę p c ó w. [R 161–162]

Francuski filozof zauważa dalej, że wskutek przekazywania przez przodka in-
formacji dotyczącej minionego czasu dochodzi do poszerzenia pamięci potomka. 
W wyniku jednak zapośredniczenia tej opowieści przez znaki relacja między po-
przednikiem a następcą wkracza w obszar anonimowości:

pomiędzy pamięcią i przeszłością historyczną zachodzi częściowe pokrywanie się, przyczyniające się do 
ukonstytuowania czasu a n o n i m o w e g o, sytuującego się w pół drogi między czasem prywatnym 
a czasem publicznym. [R 164]

Poza tym spotkanie przodka z potomkiem odbywa się w teraźniejszości wspól-
nej dla obu stron. W analizie doświadczenia czasu Kapuścińskiego po raz kolejny 
rozciągłość teraźniejszości nabiera zatem znaczenia, gdyż wykracza ona nawet 
poza ramy narzucone przez egzystencję pojedynczego człowieka. Włącza się w nią 
bowiem przodek żyjący niemal 2500 lat wcześniej. Tym samym zachowuje się 
pewną ciągłość, zwłaszcza że i Herodot stawiany jest w pozycji potomka. Jedno-
cześnie fenomenologiczna konstytucja czasu zostaje wzbogacona o wymiar czasu 
anonimowego.

Ponadto specyficzna relacja łącząca starożytnego historyka z narratorem-re-
porterem sprawia, że usprawiedliwione wydaje się mówienie o Herodocie, co już 
podkreślali badacze29, w kategoriach śladu, który „wskazuje t u t a j, a zatem 
w przestrzeni, oraz t e r a z, a zatem w teraźniejszości, minione przejście żyjących 
[...]” (R 173). 

Ślad pozostawiony na kartach Dziejów przez Herodota to ślad istniejący w te-
raźniejszości i odnoszący się do czasu minionego, do sposobu funkcjonowania, 
prowadzenia badań w przeszłości.

ludzie powierzyli swoją pracę kamieniom, kościom, tabliczkom glinianym, papirusom, papierowi, taśmie 
magnetofonowej, pamięci komputera, ich dzieła przeżyły ich własne działanie; ludzie przemijają, ich 
dzieła pozostają. Jednak pozostają one jako r z e c z y  pośród innych rzeczy. [R 173]

Mówienie zatem o śladzie w kontekście podejmowanej tu problematyki ma 
zasadnicze znaczenie. Otóż śladu, zdaniem autora Czasu i opowieści, nie sposób 

29 Zob. np. G r a l e w i c z - W o l n y, op. cit., s. 205. – H 358. 
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postrzegać wyłącznie przez pryzmat czasu przeżywanego. Opierając swoje analizy 
na koncepcji czasu Martina Heideggera, Ricoeur zauważa:

Związek między śladem a datowaniem pozwala nam po raz kolejny podjąć nierozwiązany przez 
Heideggera problem relacji między podstawowym czasem troski – to znaczy czasowością wychyloną 
ku przyszłości i śmierci – a czasem „potocznym”, pojmowanym jako następstwo dowolnych chwil. 
[R 173–174]

Nie wystarczy bowiem nadać śladowi status „światowo-dziejowy”, a więc nadać 
mu znaczenie bytu historycznego. Nie wystarczy również spojrzenie na ślad przez 
pryzmat wewnątrzczasowości, gdyż wciąż pozostaje się w obrębie czasu przeżywa-
nego. Trzeba bowiem sięgnąć po czas potoczny, chociażby po to, by mówić o dato-
waniu:

W istocie, nie wydaje mi się, by można było przedstawić znaczeniowość śladu bez skojarzenia 
czasu potocznego z wewnątrzczasowością. C z a s  ś l a d u, jak mi się wydaje, j e s t  j e d n o r o d n y 
w z g l ę d e m  c z a s u  k a l e n d a r z o w e g o. [R 175]

Analizy Ricoeura mają tu zatem ogromne znaczenie. Spoglądanie na ślad, któ-
ry pozostawił Herodot, pozwala Kapuścińskiemu po raz kolejny wyjść poza, a raczej 
pogodzić dwa porządki rozmyślania o czasie. Jednakże jeśli ślad to znak przejawia-
jący się w teraźniejszości i wskazujący na przeszłość, to rozciąganie teraźniejszości 
przez autora Cesarza, włączanie w nią przeszłości rodzi obawy przed zredukowaniem 
znaczenia śladu. Co więcej, ów akt poszerzenia teraźniejszości może prowadzić do 
pozbawienia minionego czasu aspektu inności30. Takie niebezpieczeństwo sugero-
wane było i wcześniej. Albowiem czy nakładanie określonych kategorii na starożyt-
nego historyka, „tworzenie” własnego, przefiltrowanego przez pryzmat „ja”, Hero-
dota – nie wiedzie i w tym wymiarze do eliminacji Inności? W takiej perspektywie 
zapewne tak. A przecież trudno odmówić Kapuścińskiemu zainteresowania dru-
gim31, choć należy zaznaczyć, że zainteresowanie to nie jest bezkrytyczne. Nie 
zgodzę się więc z Horodecką, która konstatuje: „Kapuściński [...] zdaje się wierzyć 
starożytnemu autorowi zawsze i chętnie” (H 354), gdyż na stronicach Podróży 
z Herodotem znajdziemy słowa: 

Jakie są teraz między nimi [tj. Krezusem a Cyrusem] stosunki? Herodot twierdzi, że serdeczne. Ale 
on sam w tej wyprawie nie brał udziału, nawet nie było go na świecie. [KP 93]

Ponadto proces rozciągnięcia teraźniejszości nie prowadzi do jednostronnych 
aktów – tzn. tylko do podporządkowywania przeszłości teraźniejszości. Proces ten 
przebiega również i w drugą stronę. Także „tu i teraz” przenoszone jest w odległy 
czas. To, co minione, nadaje sens teraźniejszości właśnie dlatego, że należy do 
przeszłości, dzięki temu, jak zauważa Kozicka, reporter „czyta współczesną rzeczy-
wistość poprzez Herodota, a dzieło Herodota – przez współczesne doświadczenia 
kulturowe” (K 39). 

30 Zob. P. R i c o e u r, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. M a r g a ń s k i. Kraków 2007, s. 133.
31 Zob. m.in. J 54–58. – K 36. – P. C z a p l i ń s k i, Kłopoty z nowoczesnością. W zb.: „Życie jest 

z przenikania…”, s. 285–292. – K u n c e, Antropologia punktów, s. 104. – N o w a c k a, Z i ą t e k, 
op. cit., s. 317–322. – D o m o s ł a w s k i, op. cit., s. 543. – H 360–364. 
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W Podróżach z Herodotem bardzo silnie zaznacza się więc czas fenomenologicz-
ny. Zarazem nieustannie odnoszony jest on do czasu kosmologicznego poprzez 
stosowanie różnych „narzędzi”, które godzą dwa porządki mówienia o czasowości. 
Gest taki zbliża zatem analizowany tu utwór do narracji historycznej. Poza tym 
w narracji Kapuścińskiego dostrzec można nieustanną grę z kalendarzem. Co 
więcej, Herodot jawi się jako paradygmat, przodek, ślad. Słowem, reporter potrze-
buje rozmaitych „narzędzi”, by tworzyć własną wizję czasowości. Nie wyostrza 
jednak aporii rodzących się w spekulacjach na temat czasu, bo ostatecznie swoje 
doświadczenie czasu uzależnia od czasu kalendarzowego, mającego związki zarów-
no z czasem psychicznym, jak i kosmologicznym.

A b s t r a c t

JAKUB PADEWSKI University of Silesia, Katowice

DIMENSIONS OF TIME IN RYSZARD KAPUŚCIŃSKI’S “PODRÓŻE Z HERODOTEM” (“TRAVELS 
WITH HERODOTUS”)

In the article the author ponders over the methods of perceiving the past reality. He supports his con-
siderations with the concepts of phenomenological and cosmological time, couples them which leads 
to avoidance of aporias philosophical speculations are fated to. Such reading of Ryszard Kapuściński’s 
Podróże z Herodotem (Travels with Herodotus) is made possible through the prism of historical narration 
(carried out in accordance with Paul Ricoeur’s assumptions). The work in question is assigned special 
importance due to the introduction of the figure of Herodotus who becomes a peculiar link between 
both reflections on time referred to here.
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CIEMNIA FOTOGRAFICZNA OD „ŚLADÓW NA PIASKU” TIMOTHY’EGO 
O’SULLIVANA DO „SKRZYNKI” GÜNTERA GRASSA*

Przy pracy fotograficznej szczególnie fascynował mnie zawsze 
moment, gdy na naświetlanym papierze cienie rzeczywistości wyła-
niają się, by tak rzec, z niebytu, zupełnie jak wspomnienia – mówił 
Austerlitz – które też nocą nagle się w nas wynurzają i, choć chcia-
łoby się je zatrzymać, zaraz znowu zapadają w ciemność, nie inaczej 
niż odbitka, pozostawiona za długo w wywoływaczu1.

Na zdjęciu: okolice Carson Sink w zachodniej części stanu Nevada, rok 1867. Na 
pustynnych wydmach, sfotografowanych przez Timothy’ego O’Sullivana, ślady  

* Artykuł jest – w nieco zmienionej postaci – fragmentem rozprawy doktorskiej Praktyki fotograficz-
ne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, montaż, którą napisałam pod kierunkiem dr. hab. 
Wincentego Grajewskiego i obroniłam na Wydziale Polonistyki UW w listopadzie 2013; powstał 
w ramach grantu Znakowe wartości kultury. Aspekty historyczne, tożsamość i zmiana (11H11020280), 
afiliowanego przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW.

1 W. G. S e b a l d, Austerlitz. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa 2008, s. 97.
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na piasku, odciski stóp, układają się we wzory, zapętlają i krzyżują: te głębokie, 
mocno odciśnięte i te płytsze, rozsypane, niewyraźne, które za kilka dni wiatr 
wygładzi i pokryje siecią zmarszczek, regularnych fałdek wyżłobionych w piasku. 
Ripplemarki – piaskowe zmarszczki – same są śladem wiatru, a jednocześnie tłem 
dla innych śladów: dla śladów wtargnięcia na czyste tło, nieoczekiwanych incy-
dentów, wydeptanych ścieżek. Zapis na piasku jest nietrwały, w zależności od siły 
i pracy wiatru przetrwa kilka lub kilkanaście dni. Inaczej jest z zapisem na szkla-
nej płycie negatywu – ten ma uwiecznić moment, zatrzymać piaskowe wzory. 
Obydwa zapisy: ten na piasku i ten na fotografii, w kadrze O’Sullivana zapętlają 
się i krzyżują jak wydeptane ścieżki. Fotograficzne zdarzenie, akt fotografowania, 
nie tylko utrwaliło zastany obraz pustyni, lecz także zostawiło na piasku własne 
ślady: wolno przypuszczać, że fotograf przeszedł trasę od wozu zaprzężonego 
w cztery muły do miejsca, z którego mógł zobaczyć przez wizjer dobrze skadrowa-
ne ujęcie. Zaznaczył swoją obecność, odcisnął swój ślad w sposób dotykalny 
i niezaprzeczalny, wpisał swoje działanie w zastany świat, zostawiając własną 
sygnaturę, własny podpis. Jego powrót do wozu, zejście w dół, to fragment histo-
rii, która, z konieczności, znalazła się poza kadrem, ale z kadrem wiąże się bardziej, 
niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać – pozostawiony w dole wóz, który 
wyżłobił w piasku głębokie koleiny, to nie zwykły środek lokomocji, to ciemnia 
fotograficzna. Tam wywołane zostało zdjęcie, tam zapisane na papierze odbitki. 
Fotografia O’Sullivana jest więc fotografią o fotografii, metafotograficzną figurą 
śladu i jego zapisu, odcisku i jego utrwalenia, jest historią o fotografowaniu jako 
kopiowaniu świata i o fotografii jako akcie kreacji, akcie ingerencji fotografa w za-
stany świat, a centrum tego fotograficznego uniwersum tropów stanowi ciemnia. 
Wszystkie ślady prowadzą do ciemni.

Metafotograficzne zdjęcie O’Sullivana, wariacja na temat śladu i jego zapisu, 
śladu nietrwałego (na piasku) i utrwalonego (w ciemni) – przez kontrast między 
otwartą, jasną przestrzenią tła surowego pustynnego krajobrazu a zamkniętą, ciem-
ną figurą wozu – kieruje uwagę widza ku tej ostatniej: w stronę tego, co wewnątrz, 
co zamknięte w skrzyni wozu i niedostępne wzrokowi. Zajrzeć tam, przyglądać się 
temu, co dzieje się w ciemni – to zadawać pytania o rozmaite aspekty doświadczenia, 
w którym świat zjawia się w zapisie swojego śladu. W rozważaniach o ciemni jako 
przestrzeni znaczącej repertuar proponowanych pytań dotyka czterech obszarów: 
wybranych ujęć teorii fotografii (refleksji na temat statusu obrazu fotograficznego 
i jego relacji z fotografowanym światem), związków między fotografią a egzystencją 
(analogie fotografii i pamięci), poszukiwań fotograficzności jako istoty fotografii oraz 
– wykorzystującej rozpoznania trzech wspomnianych obszarów rozważań – lektury 
doświadczenia ciemni w perspektywie literackiej (na przykładzie powieści Skrzynka 
Güntera Grassa).

I-11.indd   178 2014-09-03   14:34:40



MAGDALENA SZCZYPIORSKA-MUTOR   Ciemnia fotograficzna 179

Między przedmiotem a zdjęciem

Aparat jest czymś więcej niż tylko zapisującą maszyną. To 
środek, dzięki któremu docierają do nas komunikaty z innego 
świata. [Orson Welles]2

Ciemnia fotograficzna – przestrzeń ujawniania się obrazu utajonego (latent image) 
– to miejsce, w którym rozproszone działania fotografa kumulują się w akcie od-
czytania wcześniejszego zapisu. Ten dystans między zapisem (wciśnięciem migaw-
ki) a odczytaniem (wywołaniem zdjęcia), rozsunięcie między obrazem utajonym 
a obrazem ujawnionym, między gestem „zakładam, że” a gestem „sprawdzam” 
przypisany jest fotografii analogowej i tylko w repertuarze jej optyczno-chemicznych 
procesów zawarty.

Dystans czasowy, niepewność wynikająca z braku natychmiastowego „spraw-
dzam”, niewiadoma obrazu utajonego i zagadka, która znajduje rozwiązanie w ciem-
ni, to niejedyne rozsunięcia właściwe aktowi fotografowania. Od początku dziejów 
fotografii jej teoretycy i filozofowie zadawali pytania o relacje między światem foto-
grafowanym a światem wywołanym w ciemni, o charakter przekształceń i ontolo-
giczny status obrazu, który wyłania się z chemicznej kąpieli.

W semiotycznej refleksji na temat fotografii, analizującej relacje między foto-
grafowanym obiektem a zdjęciem, za punkt wyjścia przyjmuje się Peirce’owską 
klasyfikację znaków lub, jak za Hawkesem sugeruje Chandler, podział na „tryby 
związków między znakiem a przedmiotem”3.

Według Peirce’a fotografia jest zarazem ikoniczna i wskazująca:

Fotografie, a zwłaszcza fotografie migawkowe, są szczególnie pouczające, ponieważ wiemy, że są 
pod pewnym względem zupełnie podobne do przedmiotów, które reprezentują. To podobieństwo wynika 
jednak z faktu, że fotografia powstaje w taki sposób, iż jest niejako fizycznie zmuszona pod każdym 
względem odpowiadać naturze4.

Jak podkreśla Chandler, „Peirce jako filozoficzny realista zauważył, że »fotogra-
fia á...ñ, dzięki optycznemu powiązaniu z przedmiotem, jest dowodem na to, że jego 
wygląd odpowiada rzeczywistości«”5.

Indeksalny charakter fotografii, pośrednio sugerujący jej potencjał dowodowy 
i status kopii rzeczywistości, był punktem wyjścia w dyskusjach o – rozumianych 
na wielu poziomach – realizmie fotografii i realizmie w fotografii.

2 Cyt. za: F. S o u l a g e s, Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. M y t y c h - F o r a j t e r, W. F o-
r a j t e r. Kraków 2007, s. 95–96. Do pracy Soulages’a odsyłam dalej skrótem S, po którym podaję 
numer stronicy. Analogicznie, za pomocą litery G, lokalizuję cytaty ze Skrzynki G. G r a s s a  (Przeł. 
S. B ł a u t. Gdańsk 2009). W jej polskiej edycji przypadkowo pominięto podtytuł Opowieści z ciem-
ni, o czym wydawca informuje na załączonej karteczce z erratą.

3 D. C h a n d l e r, Wprowadzenie do semiotyki. Przeł. K. H a l l e t t. Warszawa 2011, s. 55. Autor 
przytacza to określenie za: T. H a w k e s, Strukturalizm i semiotyka. Przeł. I. S i e r a d z k i. War-
szawa 1988, s. 168.

4 Ch. S. P e i r c e, Wybór pism semiotycznych. Wybór H. B u c z y ń s k a - G a r e w i c z. Przeł. R. M i-
r e k, A. J. N o w a k. Warszawa 1997, s. 152. Cyt. za: C h a n d l e r, op. cit., s. 62.

5 C h a n d l e r, op. cit., s. 63. Słowa Ch. S. P e i r c e ’ a  przytacza autor z jego pracy The Simplest 
Mathematics (Ed. Ch. H a r t s h o r n e, P. W e i s s. Cambridge, MA, 1933. Collected Papers. T. 4, 
s. 447).
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Teorie Peirce’a zastosowała do badań nad fenomenem fotografii Rosalind 
E. Krauss, definiująca indeks jako „typ znaku, który powstaje jako fizyczna mani-
festacja przyczyny, a jej przykładami są ślady, odbicia, wskazówki”6.

Każde zdjęcie jest wynikiem fizycznego odcisku przeniesionego przez odbicie światła na czułą po-
wierzchnię. Fotografia jest więc rodzajem ikony lub wizualnego podobieństwa, które ma indeksowy 
związek z obiektem. Oddzielenie jej od prawdziwej ikony jest odczuwane poprzez absolutność genezy 
fizycznej, która powoduje zwarcie lub uniemożliwia procesy schematyzacji czy symbolicznej interwencji, 
funkcjonujące w reprezentacjach graficznych większości obrazów. Jeśli Symboliczne znajduje drogę do 
sztuki obrazowej poprzez ludzką świadomość, która działa poza formami przedstawienia, tworząc po-
łączenia między obiektami a ich znaczeniem, nie dotyczy to fotografii. Jej siła tkwi w indeksie, a jej 
znaczenie spoczywa na sposobach identyfikacji, które kojarzy się z Wyobrażonym7.

Według Johna Tagga „istnienie fotografii nie jest gwarancją istnienia desygna-
tu. á...ñ Indeksowa natura fotografii, a więc związek przyczynowo-skutkowy między 
istniejącym wcześniej desygnatem a znakiem á...ñ, nie gwarantuje niczego na 
płaszczyźnie znaczenia”8. Podobne stanowisko zajmuje Philippe Dubois, twierdząc, 
iż fakt, że fotografia „poświadcza, potwierdza i uwierzytelnia, nie implikuje jednak-
że znaczenia”9.

Interesującą koncepcję przesunięć między obiektem a zdjęciem rozwija Fran- 
çois Soulages. Analizując przejścia od przedmiotu sfotografowanego do zdjęcia 
wywołanego w ciemni, zauważa on, że fotografia „nie odtwarza rzeczywistości, któ-
ra ma nieskończenie złożony i zróżnicowany charakter” (S 96), i przyznaje rację 
Antoniowi Aguilerze, gdy ten konstatuje:

dzieło jest realistyczne w danej epoce, jeśli, i wyłącznie wtedy, gdy posługuje się obowiązującym w niej 
systemem reprezentacji. Bezwarunkowy realizm nie istnieje. [...] Zdjęcie nie daje nam więcej informacji 
ani nie przybliża bardziej do rzeczywistości niż malowidła naskalne lub kubistyczny obraz. Jest nawet 
przeciwnie: ten pozór realności, który wydaje się dawać fotografia, przysłania mechanizmy umożliwia-
jące jej zrozumienie. Wiara w realistyczny charakter środków mechanicznych, w ich łatwość przekazy-
wania rzeczywistości, dopuszcza niewiedzę o tym, iż realizm, jak każdy ludzki wynalazek, jest względny, 
zdeterminowany historycznie oraz podporządkowany danym wyobrażeniom świata i osoby ludzkiej10.

Soulages rozkłada proces fotografowania na etapy i zwraca uwagę na cztery 
nieciągłości i przeobrażenia między „rzeczą w sobie a zdjęciem postrzeganym zja-
wiskowo przez jednostkowy podmiot”:

1. Między rzeczą w sobie i jednorazowym fenomenem, ujmowanym przez poszczególny aparat fo-
tograficzny. [...] Utrwalony fenomen jest bliższy pod względem powierzchniowego wyglądu zjawisku 
postrzeganemu przez jednostkę niż swojej istocie – rzeczy w sobie.

2. Między jednorazowym fenomenem, ujmowanym przez aparat, a możliwym, wyjątkowym nega-
tywem. [...] spośród możliwej nieskończonej liczby negatywów tylko jeden jest wywołany.

  6 R. E. K r a u s s, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne. Przeł. M. S z u b a. Gdańsk 
2011, s. 216.

  7 Ibidem, s. 207–209.
  8 J. T a g g, The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories. Basingstoke 1988, 

s. 1–3. Cyt. za: C h a n d l e r, op. cit., s. 63.
  9 Ph. D u b o i s, L’Acte photographique. Paris 1990, s. 70. Cyt. za: S 100.
10 A. A g u i l e r a, Tentativas sobre fotografia, realisto y encatador de serpientes. „Materiales” 1978, 

nr 11, s. 25. Cyt. za: S 96.
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3. Między potencjalnym negatywem a jednym z możliwych zdjęć. [...] spośród nieskończonych 
możliwości tylko jedna zostaje utrwalona.

4. Między rzeczą w sobie zdjęcia i fotograficznym fenomenem, postrzeganym przez jednostkowy, 
historyczny podmiot. [S 110]

Jak zauważa Soulages:

Wszystkie wymienione nieciągłości i przeobrażenia, raz radykalne, to znowu względne, słusznie 
dowodzą, iż zdjęcie, postrzegane przez jednostkowy podmiot, całkowicie różni się od rzeczy w sobie: 
odrębność dotyczy nie tylko istoty, ale i zjawiskowej powierzchni, ujmowanej pod względem ontologicz-
nym i fenomenologicznym. Oprócz nieciągłości i przeobrażeń pojawia się także zabieg selekcji, w kon-
sekwencji którego zostaje wybrana i urzeczywistniona jedna z nieskończenie wielu możliwości. Zdjęcie, 
postrzegane przez jednostkowy podmiot, stanowi zatem nieprawdopodobną kombinację nieciągłości, 
przeobrażeń oraz wyborów wiążących się z radykalną przypadkowością. [S 110]

Charakter i status przekształceń zachodzących między przedmiotem sfotogra-
fowanym a wywołanym zdjęciem ma jeszcze jeden istotny aspekt, dotyczący nie 
tyle zagadnień realizmu i reprezentacji, ile problematyki percepcji: w początkach 
istnienia fotografii, kiedy nowy obraz wymagał opanowania nowych umiejętności 
widzenia i wykształcił nowe kody wizualne, powszechnie zwracano uwagę na róż-
nice między widzeniem gołym okiem a widzeniem okiem uzbrojonym w aparat. 
Zdumienie spowodowane bogactwem szczegółów widocznych na zdjęciu, a niewi-
docznych bez fotograficznego pośrednictwa dotyczyło nie tylko makrofotografii czy 
migawkowych zdjęć ruchu, lecz także fotografii technicznie niewyszukanych: por-
tretów, krajobrazów, architektury. Pogląd o swoistej nadwzroczności fotograficzne-
go oka powracał w rozmaitych nurtach teorii sztuki, od surrealizmu (fotografia jako 
ewokacja nieświadomego), przez koncepcje Moholya-Nagya i jego Nową Wizję, aż 
po eksperymenty fotografii subiektywnej.

W całej Europie w latach dwudziestych i trzydziestych spojrzenie aparatu było wysławiane jako 
szczególna forma wzroku, Nowej Wizji, jak ją nazywał Moholy-Nagy. Od Inkhuk, poprzez Bauhaus, aż 
do pracowni na Montmartrze Nowa Wizja była rozumiana w taki sam sposób. Jak wyjaśnił Moholy, 
wzrok ludzki jest wadliwy, słaby, bezsilny. [...] Wynalezienie aparatu nadrobiło tę wadliwość, dlatego 
teraz „możemy powiedzieć, że widzimy świat innymi oczyma”.

Mowa oczywiście o oczach aparatu. Widzą szybciej, ostrzej, pod dziwnymi kątami, bliżej, mikro-
skopijnie, z transpozycją tonów, z penetracją rentgena i z możliwością zwielokrotnienia obrazów, aby 
zapisywać skojarzenia i pamięć. Spojrzenie aparatu jest więc niezwykłym rozszerzeniem normalnego 
wzroku, które uzupełnia braki nieuzbrojonego oka. Aparat przykrywa i uzbraja tę nagość, działa jak 
proteza, rozszerzając możliwości ludzkiego ciała11.

Ten skrótowo naszkicowany repertuar refleksji rozwijanych wokół relacji mię-
dzy przedmiotem sfotografowanym a wywołanym zdjęciem problematyzuje zarówno 
zagadnienia odbioru i interpretacji fotografii, jak i to, co wydarza się za zamknię-
tymi drzwiami ciemni. Ciemni rozumianej już nie tylko jako miejsce chemicznej 
obróbki materiału fotograficznego, lecz także jako przestrzeń transpozycji i trans-
gresji, przemian i przekształceń, i dalej – jako przestrzeń budowania nowych zna-
czeń, konstruowania metafor oraz poszukiwania związków i analogii między feno-

11 K r a u s s, op. cit., s. 121. Słowa L. M o h o l y a - N a g y a przytacza autorka z jego książki Vision in 
Motion (Chicago 1947, s. 206).
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menem fotografii a fenomenem ludzkiej egzystencji. Szczególnie interesującym 
i twórczo rozwijanym kierunkiem poszukiwań takich analogii jest refleksja na temat 
fotografii i pamięci.

Wywoływanie zdjęć: kadry pamięci, klisze wspomnień

Związki fotografii z pamięcią, analogie między zdjęciem a wspomnieniem, wpływ 
fotografii na mechanizmy pamiętania i przywoływania wspomnień, wzajemne in-
gerencje, interwencje i obszary pokojowej współpracy w konstruowaniu i rekon-
strukcji pamięciowych śladów problematyzowano i metaforyzowano w teorii i filo-
zofii fotografii na różne sposoby12. W początkach dziejów fotografii, kiedy wartość 
zdjęcia jako dokumentu i świadectwa wydawała się trudna do podważenia, a en-
tuzjazm dla niezwykłych możliwości kopiowania świata był całkiem świeży, fotogra-
fia miała stanowić coś w rodzaju protezy dla pamięci, podręczne archiwum, muzeum 
przemijającej rzeczywistości. W czasach, kiedy O’Sullivan podróżował ze swoją 
ciemnią, Oliver Wendell Holmes tak pisał o własnej fascynacji nową techniką:

Każdy możliwy obiekt natury i sztuki przekaże nam wkrótce łuski swojej wierzchniej warstwy. á...ñ 
W rezultacie powstanie wkrótce wielki zbiór form, sklasyfikowanych i przechowywanych w bibliotekach, 
tak jak dzisiaj postępuje się z książkami. Nadejdzie czas, gdy ten, kto szuka jakiegoś przedmiotu, czy 
to naturalnego, czy artefaktu, udawać się będzie do Biblioteki Cesarskiej, Narodowej czy Miejskiej i tam 
pytać o jego warstwę, jego formę, tak jak pyta o książkę w bibliotece13.

Fotografię pojmowano jako technikę kopii czy – idąc dalej – jako technikę, 
dzięki której świat, za pomocą optyki i chemii, dokonuje autokopii, powiela się sam, 
niejako automatycznie, bez istotnego udziału człowieka. Ten sposób myślenia wy-
nikał nie tylko z szoku kulturowego, jakim było pojawienie się nowego rodzaju 
obrazowania, ale również z jego odmienności w stosunku do tradycyjnych technik 
plastycznych, wymagających od artysty czegoś więcej niż – jak to rozumiano – me-
chaniczne przekopiowanie, przeniesienie na zdjęcie i zabezpieczenie śladu14.

Możliwość trwałego zapisu i jego odczytania (po krótszym lub dłuższym czasie), 
a także przypominająca rola fotografii (jako zapisu przeszłości, jako bodźca przy-
wołującego wspomnienia, jako śladu ludzi i światów bezpowrotnie minionych) 
kierowały refleksje teoretyków fotografii ku poszukiwaniu, na różnych poziomach, 
analogii między fotografią a pamięcią – aż do radykalnego ujęcia Johna Bergera. 
„Co zastępowało fotografię, zanim wynaleziono aparat fotograficzny?” – pytał Berger. 

12 Zob. E. P o n t r e m o l i, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. 
Przeł. M. L. K a l i n o w s k i. Gdańsk 2006. – D. D r a a i s m a, Fabryka nostalgii. O fenomenie 
pamięci wieku dojrzałego. Przeł. E. J u s e w i c z - K a l t e r. Wołowiec 2010.

13 O. W. H o l m e s, The Stereoscope and the Stereograph. W: Sounding from the Atlantic. Boston 1864, 
s. 162. Cyt. za: B. S t i e g l e r, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. C z u d e c. 
Kraków 2009, s. 32.

14 Zob. D. D r a a i s m a, Machina metafor. Historia pamięci. Przeł. R. P u c e k. Warszawa 2009, s. 179: 
„Interpretacja zdjęcia jako ucieleśnienia prawdy nie wiązała się tylko z ostrością i precyzją. W swo-
ich pierwszych publikacjach zarówno Daguerre, jak i Talbot twierdzili, że ich metody umożliwiają 
naturze reprodukowanie s a m e j  s i e b i e”.
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Rycina? Rysunek? Obraz malarski? „Jednak bardziej odkrywcza odpowiedź brzmia-
łaby: pamięć”15.

Fotograficzne metafory pamięci pojawiały się po 1839 roku nie tylko w literackich 
i filozoficznych ujęciach, lecz także w pracach naukowców badających mechanizmy 
pamięci: Galtona, Drapera, Kussmaula. „Po 1839 roku to właśnie pamięć ludzka 
stała się powierzchnią światłoczułą, przygotowaną do zdejmowania, utrwalania 
i odtwarzania wrażeń wzrokowych” – pisze Douwe Draaisma w Machinie metafor16, 
a Bernd Stiegler przywołuje długi rejestr fotograficznych metafor pamięci: od refle- 
ksji George’a Santayany („Fotografia naśladuje pamięć, tak iż jej wytwór, obraz fo-
tograficzny, przyjmuje funkcję, którą oko duchowe pełni tylko w sposób niedosko-
nały”17) po odwracającą tradycyjny model formułę Waltera Benjamina, w której 
„pamięć, jako »płyta wspomnienia«, podobna jest do fotografii, a czas życia do czasu 
naświetlania”. Jak pisze Stiegler: 

Także ukazywanie się pamięciowych obrazów porównuje Benjamin do płyt fotograficznych, bo 
„zmierzch przyzwyczajenia latami odmawia płycie niezbędnego światła, aż pewnego dnia wpada ono 
z obcych źródeł jak z zapalonego pyłu magnezowego i w obrazie migawki utrwala na płycie przestrzeń”18.

Wraz z pojawieniem się refleksji, że zdjęcie, podobnie jak wspomnienie, nie jest 
prostą rekonstrukcją, lecz konstrukcją, że fotograf nie jest (nie musi być) kopistą, 
lecz współtwórcą sfotografowanego świata, fotografia i pamięć, jako dwie współpra-
cujące ze sobą i współkreujące się przestrzenie, pojmowane są nie tylko jako pro-
cesy zapisywania i odczytywania śladów, ale również jako narzędzia i mechanizmy 
formowania i deformacji, interpretowania i reinterpretacji świata.

Ta dwutorowość w myśleniu o fotografii zagarniała z czasem coraz szersze 
obszary refleksji i rozwijana była w różnych ujęciach – wraz z pojawianiem się no-
wych gatunków i typów fotografii, nowych metodologii badań, nowych koncepcji 
w antropologii wizualności i w badaniach nad pamięcią – często czerpiąc inspirację 
z rozmaicie metaforyzowanych analogii między wywoływaniem zdjęć w ciemni fo-
tograficznej a wywoływaniem wspomnień z ciemni pamięci.

Fotograficzność: nieodwracalne i nieukończone

Każdy fotografik może [...], opierając się na jednej matrycy, 
w y p r o d u k o w a ć  n i e s k o ń c z o n ą  l i c z b ę  r ó ż n y c h 
z d j ę ć, grając modalnościami ekspozycji, wywołania, kąpieli fo-
tograficznej, utrwalenia, płukania i suszenia. [S 153]

Ciemnia fotograficzna, miejsce, w którym ujawnia się sfotografowany świat, jest 
nie tylko ważnym motywem w refleksji o fotografii i pamięci, lecz także przestrzenią 

15 J. B e r g e r, O patrzeniu. Przeł. S. S i k o r a. Warszawa 1999, s. 74.
16 D r a a i s m a, Machina metafor, s. 183.
17 G. S a n t a y a n a, Das fotografische und das geistige Bild. W zb.: Theorie der Fotografie. T. 1: 

1839–1912. Hrsg. W. K e m p. München 1979, s. 253. Cyt. za: S t i e g l e r, op. cit., s. 163.
18 S t i e g l e r, op. cit., s. 82. Słowa W. B e n j a m i n a  cytuje autor z: Berliner Chronik. W: Gesammelte 

Schriften. Hrsg. H. S c h w e p p e n h ä u s e r, R. T i e d e m a n n. T. 6. Frankfurt am Main 1972, 
s. 516.
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pytań o istotę i pochodzenie zapamiętanego na kliszy obrazu, o istotę fotograficz-
ności i fotografii.

Czy fotografia jest „czystą kontyngencją”, jak chciał Barthes, czy, jak proponu-
je Belting, nie jest nią ani fotografia, ani „świat w naszym spojrzeniu”19, a poszu-
kiwanie istoty fotograficznego obrazu miałoby sens przez odniesienie go „do widza 
i jego życiowych doświadczeń lub obsesji, na których łup jest wydany w obrazach, 
w swoich własnych obrazach, także wtedy, gdy idą one drogą prowadzącą przez 
fotografię”20? Belting, analizując zdjęcia Roberta Franka, zwraca uwagę na związek 
między obrazem medialnym (fotografią) a obrazem mentalnym (przeżyciem, uczu-
ciem i autoekspresją): „Chodzi o przezroczystość fotografii dla innego rodzaju ob-
razu, umiejscowionego w podmiocie”21.

Ciemnia byłaby w takim ujęciu raczej metaforą umysłu niż metonimią zdjęcia, 
nieco inaczej niż w koncepcji Soulages’a, który zadając pytania o istotę fotografii, 
koncentruje uwagę także na jej materialnych aspektach, a tym samym lokuje swo-
ją propozycję na mapie fotografologicznych konceptualizacji gdzieś pomiędzy for-
mułą Beltinga: „Nic nie pomaga skierowanie aparatu na świat: tam na zewnątrz 
nie ma żadnych obrazów. Czynimy je (lub je posiadamy) wyłącznie w nas samych”22, 
a Barthes’owską koncepcją „tego, co było”23.

Według Soulages’a fotografia, czy raczej fotograficzność (rozumiana na wzór 
„literackości” Todorova, jako istota fotografii áS 143ñ), jest połączeniem tego, co 
nieodwracalne, z tym, co nieukończone. Soulages przeformułowuje nieco układ 
odniesień właściwy refleksji nad problemem kopii i kreacji w fotografii, przenosząc 
akcent na materialność fotografii, na techniczną stronę procesu. Definiując foto-
graficzność jako połączenie nieodwracalnego (uzyskanie negatywu to moment, 
który sprawia, że raz dokonana czynność fotografowania jest nieodwracalna, nie 
da się jej unieważnić) i nieukończonego („w oparciu o ten sam wyjściowy negatyw 
można stworzyć nieskończoną liczbę całkowicie różnych zdjęć”, S 147), Soulages 
nie tylko poszerza przestrzeń aktu fotografowania o operacje w ciemni, ale także 
w obrębie tych operacji lokuje próby odpowiedzi na pytanie, czym jest zdjęcie. Bu-
dując koncepcję nieodwracalnego i nieukończonego, Soulages odwołuje się też do 
figury pamięci, figury zdjęcia-wspomnienia. W jego przekonaniu fotografia:

gra [...] nieodwracalnością, która staje się bądź nieodwołalna, bądź zamienia się w ślad utraconej prze-
szłości, bądź ścieżkę przeszłości do odnalezienia. Mierzy się zatem z problematyką wspomnienia, pa-
mięci i zapominania, z przedświadomym i nieświadomym, z przeszłością, której ślady zachowujemy, 
i z tym, o którym się już nigdzie nie napomyka, z teraźniejszością zamienioną w przeszłość, z przyszłoś- 
cią, która stała się przeszłością, z przeszłością postrzeganą wyłącznie jako miniona – krótko mówiąc, 
z czasem, ze sobą i światem, przemijającymi bezpowrotnie. [S 163–164]

Jeżeli ciemnia w ujęciu Beltinga byłaby raczej metaforą umysłu, obszarem 
imaginatywnych wizualizacji, to w koncepcji Soulages’a ciemnia, jako miejsce pre-

19 H. B e l t i n g, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. B r y l. Kraków 2007, 
s. 254–255.

20 Ibidem, s. 256.
21 Ibidem, s. 280.
22 Ibidem, s. 259.
23 R. B a r t h e s, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. T r z n a d e l. Warszawa 1996, passim.
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cyzyjnie analizowanych przez filozofa procesów technicznych, jest przestrzenią, 
w której zjawia się świat wywołany z nieodwołalnie zapisanej kliszy, i jednocześnie 
przestrzenią, która otwiera niekończące się możliwości kreacji. To nie zdjęcie-od-
bitka jest u Soulages’a centrum fotograficznego uniwersum, tylko negatyw – zapis 
nieodwracalny, ale zarazem nieukończony, matryca nieskończonej liczby zdjęć, 
tworzywo nieograniczonych możliwości.

Opowieści z ciemni: „Skrzynka” Güntera Grassa

Styk życia ze śmiercią
Ruchomego w zatrzymanym
Nieskończonego w skończonym
Możliwego w niemożliwym24

Figura ciemni jako przestrzeni tak podwójnie znaczącej (w użyciach literackich czy 
szerzej: w tekstach kultury) odwołuje się zazwyczaj do ewokacji nadprzyrodzonych 
sensów (jak w filmie Omen Richarda Donnera, gdzie w ciemni objawiają się defor-
macje, będące zapowiedzią złowrogiej przyszłości), do gry świadomego z nieświa-
domym, widzialnego z niewidzialnym (jak w Powiększeniu Michelangela Antonio-
niego), do metafory fotografii jako śmierci (jak w Ciemni Horacia Quirogi). Proces 
wywoływania zdjęć, zjawiania się świata w ciemni fotograficznej, jest, w sposób 
mniej lub bardziej metaforyczny, osią konstrukcji obrazu poetyckiego w Ciemni 
Oddvara Rakenga, w wierszu Emmanuela Hocquarda *** („Wyspa nazywa się nie-
widzialna...”), w Izohelii Petera Gerischa, w Manie Rayu Paula Éluarda, w Pędzlu 
świetlistym Jacques’a Roubauda, a także we Wczesnej godzinie Szymborskiej 
i w wierszu Kubiaka W ciemni. Skojarzenie wywoływania zdjęć z przywoływaniem 
wspomnień jest częstym zabiegiem w konstruowaniu literackich (zwłaszcza auto-
biograficznych) narracji, a zdjęcia, które na różne sposoby wymykają się realności, 
mieszają kody, łączą nieprzystające do siebie światy i kreują nowe sensy, bywają 
częstym motywem – od Zastępczyni Pasternaka, przez Klarę Milicz Turgieniewa, po 
Traktat o łuskaniu fasoli Myśliwskiego.

Szczególnym przypadkiem literackiej konceptualizacji figury ciemni jest Skrzyn-
ka Güntera Grassa, powieść, dla której kluczową formułą byłaby refleksja Benja-
mina na temat odkrywania zdjęcia czy raczej odkrywania na zdjęciu światów nie-
zamierzonych, niezapisanych, niezaplanowanych:

Jeżeli dostatecznie długo zagłębiać się w takim zdjęciu, dostrzega się, jak bardzo również i tutaj 
stykają się przeciwieństwa; najprecyzyjniejsza technika może swoim wytworom nadać wartość magicz-
ną, jakiej namalowany obraz już dla nas posiadać nie może. Na przekór wszelkiemu kunsztowi fotogra-
fa i wszelkiemu komponowaniu pozy modela oglądający odczuwa nieodpartą chęć doszukiwania się 
w takim zdjęciu owej maleńkiej iskierki przypadku, nierozerwalnego związku pomiędzy czasem i miejscem 
zdarzenia, którym rzeczywistość niejako przepoiła charakter obrazu, doszukania się owego niepozor-
nego miejsca, w którym – w takiej, a nie innej formie istnienia owej dawno minionej minuty – do dziś 
jeszcze przycupnęła przyszłość, a tak przemyślnie, że możemy ją odkryć oglądając się za siebie25.

24 B. M i c h n i k, Camera Obscura. W zb.: Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią. 
Oprac. B. M a r e k, Z. H a r a s y m, T. K a l i ś c i a k. Olszanica 2007, s. 92.

25 W. B e n j a m i n, Mała historia fotografii. W: Twórca jako wytwórca. Wybór H. O r ł o w s k i. Wstęp 
J. K m i t a. Przeł. H. O r ł o w s k i, J. S i k o r s k i. Poznań 1975, s. 29 (przeł. J. S i k o r s k i).
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U Grassa świat objawia się w ciemni w seriach obrazów przeszłości, przyszłości, 
spełnionych życzeń, a także tego, co niewidoczne, ukryte, niedostępne ludzkiemu 
wzrokowi. Nadwzroczność aparatu fotograficznego, tytułowej Skrzynki, jego „wszech-
wzroczność”, „wsteczwzroczność” oraz wszelkie inne możliwe i niemożliwe do poję-
cia zdolności kreowania świata wynikają jednak nie tylko z cudownych właściwoś- 
ci aparatu, ale również z gotowości czy raczej szczególnej dyspozycji odbiorców.

Czytanie świata, zapisanego u Grassa przez skrzynkowy aparat, świata wyła-
niającego się z ciemni fotografki Maryjki, to lektura według recepty Edgara Morina:

Wszystko dzieje się tak, jak gdyby obraz fotograficzny domagał się, abyśmy obejmowali go nie 
tylko spojrzeniem empirycznym, ale także onirycznym, zbliżonym do tego, co Rimbaud nazywał jasno-
widzeniem, a także do specyficznego widzenia świata, jakie jest właściwe jasnowidzom (i chyba również 
„wzrokowcom” osiągającym poprzez wzrok pełnię doznania); chodzi więc tutaj jakby o drugi wzrok, 
odkrywający uroki i sekrety niedostępne dla pierwszego26.

W ciemni Grassa objawia się świat nieprzewidywalny, świat szalony, świat 
nieskończonych możliwości. Świat, w którym „nieodwracalne” i „nieukończone” 
Soulages’a prześwitują ze zdjęć fotografki Maryjki, budując nowe, złożone sensy.

S k r z y n k a: r a m a, o b r a z, m i t

Przeszłość siedziała w klatce, unieszkodliwiona. Czemu by 
na nią nie popatrzeć?27

Skrzynka to powieść quasi-autobiograficzna, to zapis wielogłosu pamięci, zapis 
ośmiu strumieni wspomnień, diachronia w synchronii. To podzielony na dziewięć 
seansów festiwal wspominania, przywoływania zapisanych w pamięci obrazów:  
tego samego, pamiętanego inaczej, i odmiennego, pamiętanego podobnie, w po- 
dobnych strukturach, przez filtry podobnej wrażliwości. To opowieści o nieodwra-
calnym i nieukończonym – w podwójnym znaczeniu: fotograficznych szaleństw 
Maryjki i perspektywy życia dorosłych dzieci snujących swoje opowieści; w podwój-
nym znaczeniu, które dałoby się ująć w zgrabną, choć nieco ryzykowną formułę 
Soulages’a: „Jedyne możliwe porównanie to analogia między fotografią i egzystencją, 
ponieważ nasza przeszłość jest nieodwracalna, a nasza przyszłość – być może 
nieukończona” (S 162).

Opowieści z ciemni rozgrywają się w Skrzynce na trzech poziomach, w trzech 
przenikających się światach – ojca, dzieci i fotografki Maryjki.

Rama

A potem i tak wszystko potoczy się według reżyserii papy. On 
sobie nas po prostu wymyśla! [G 145]

Poziom pierwszy to poziom relacji, poziom czasu teraźniejszego. To dziewięć spo-
tkań ośmiorga dorosłych dzieci, spotkań zaaranżowanych przez ich ojca na wzór 

26 E. M o r i n, Kino i wyobraźnia. Przeł. K. E b e r h a r d t. Warszawa 1975, s. 30.
27 V. N a b o k o v, Śmiech w ciemności. Przeł. M. K ł o b u k o w s k i. Warszawa 2000, s. 121.
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seansu terapii grupowej, z jednej strony, a z drugiej – w konwencji spektaklu teatru 
marionetek, sceny fotografii table top. Na tym poziomie postacią kluczową jest 
reżyser spektaklu, ojciec: dorosłe dzieci mówią do niego, nawet jeśli jest nieobec-
ny, mówią dla niego, nawet kiedy go przekreślają i odrzucają, mówią o nim, nawet 
wtedy, gdy milczą. „Był sobie kiedyś ojciec, który dożywszy podeszłego wieku 
zwołał swych synów i córki – czwórkę, piątkę, szóstkę, w sumie ósemkę – a ci po 
dłuższym ociąganiu się spełnili jego życzenie” (G 7) – tak zaczyna się ta historia. 
Ojciec zażyczył sobie, aby synowie i córki zebrali się z okazji jego osiemdziesiątych 
urodzin i „nie oszczędzając siebie ani tym bardziej jego, nagrali się na taśmę [...]” 
(G 170). Ciemnia jako metafora pamięci jest tu miejscem, w którym ma zostać 
wywołany i utrwalony portret ojca. Portret, w którym ojciec chce przejrzeć się jak 
w lustrze.

Ten poziom opowieści Grassa widoczny jest na powierzchni narracji. Wydzie-
lony z każdego rozdziału, tworzy ramę – w powtarzalnym schemacie porządkującym 
informacje według wzoru: kto mówi, gdzie mówi i w jakich okolicznościach. Każde 
z dziewięciu spotkań odbywa się w innym miejscu, w innym domu. Zawsze – przy 
stole, z mikrofonem, który na koniec krótkiego wprowadzenia podtykany jest jed-
nemu z dzieci, głównemu bohaterowi seansu. Ojciec, reżyser spotkań, występuje 
w podwójnej roli – animatora i narratora, krótko szkicującego sytuację przy stole: 
zdaje sprawę z ważnych w życiu dzieci wydarzeń, relacjonuje chwile przygotowań, 
a napięcia związane z oczekiwaniem na rozpoczęcie właściwego seansu mieszają 
się z rejestrem szczegółów kulinarnych, opisem przygotowanych na tę okazję dań 
i napojów. Ten dyskretny głos ojca na początku, wraz z komentarzem zamykającym 
każdy rozdział, tworzy ramę dla opowieści dzieci, kadruje ich świat, porządkuje 
chaotyczną migotliwość wielogłosu. Dorosłe dzieci, wywołane do odpowiedzi, każde 
ze swojej prywatnej ciemni trudnego i bolesnego dzieciństwa, próbują zbudować 
własny obraz: siebie, ojca, rodziny. Rama wyznaczona przez ojca jest jednak także 
rodzajem cenzury – to do niego należy ostatnie słowo, a jego milcząca obecność 
wyraźnie powstrzymuje dzieci przed otwartym wyrażaniem żalu i wrogości, utrzy-
mując je w emocjonalnym impasie.

Obraz

Być może my też, jak tu siedzimy i gadamy, jesteśmy tylko 
wymyśleni – jak sądzicie? [G 102]

Drugi poziom opowieści to materia wspomnień, w którą wplata się osiem wątków, 
osiem osobistych historii, które w swoim rozedrganym chaosie z trudem mieszczą 
się w ramach wyznaczonych przez cichą obecność ojca. To poziom właściwej fabu-
ły, czas przeszły. Tu postaciami kluczowymi są dzieci: Pat i Żorż, Lara i Taddel, 
Lena, Nana, Jasper i Paul. Każde z nich sytuuje się jakoś względem innych dzieci 
(i względem aktualnie rozgrywających się rodzinnych dramatów), a ich pokawałko-
wane, fragmentaryczne strzępy autonarracji nigdy nie są płynnymi, spójnymi 
monologami – zawsze korygowane, dopełniane, zagłuszane przez pozostałe dzieci. 
Rodzeństwo bierze udział, na życzenie ojca, w ryzykownej próbie rekonstrukcji 
przeszłości, w zbiorowej iluzji powrotu do świata minionego:
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Choć są dorośli i mają oparcie w zawodzie, w rodzinie, córki i synowie mówią tak, jakby chcieli 
dosłownie dać nura w dawne lata, jakby to, co ledwo majaczy w zarysach, dało się jednak dotknąć 
i uchwycić, jakby czas mógł nie mijać, jakby dzieciństwo nie kończyło się nigdy. [G 7–8]

Każde spotkanie ma swojego bohatera, tego, który – przed wszystkimi i ponad 
wszystkimi – ma prawo głosu, ma prawo do własnej opowieści. W praktyce oznacza 
to tyle, że w narracyjnym wielogłosie głos bohatera jest nieco lepiej słyszalny niż 
pozostałe, a jego racje, jego prawo do widzenia rzeczy z własnej perspektywy uzna-
wane są w sposób nieco wyraźniejszy niż racje innych. Spotkania starannie wyre-
żyserował ojciec, który pod koniec każdej rundy zwierzeń dopowiada swój komen-
tarz. Dzieci, dorosłe dzieci, świadome są reguł gry, przyjmują je i choć momentami 
starają się je przekroczyć lub im zaprzeczyć, nie wyłamują się z narzuconej przez 
ojca konwencji spektaklu. Wspominają. Mówią o dzieciństwie. O świecie widzianym 
z perspektywy dziecka wrzuconego w zawikłane dzieje własnej rodziny, bez wspar-
cia i instrukcji działania, bez pomocy rodziców zajętych swoimi problemami. A ro-
dziców jest w tej historii sporo: w korowodzie kobiet ojca i w galimatiasie sztuko-
wanych segmentów rodziny niełatwo o uporządkowaną linearność. Nie ona jest 
jednak istotna.

Opowieści dzieci, skonstruowane w dalekim podobieństwie do Fal Virginii  
Woolf, są kompleksem błyskających migawek, są wciąż niegotowymi fotografiami, 
które, stale w procesie wywoływania, pojawiania się i znikania, deformacji obrazów 
i negocjowania ich znaczeń, z trudem, tak samo jak ich autorzy, walczą o własną 
wizję, wtłoczone w ramy ojcowskiego kadru.

Każde z dzieci wywołuje wspomnienia z własnej ciemni, z własnej pamięci, ale 
te, poddawane nieustającej obróbce, cenzurze i ścieraniu się ze wspomnieniami 
rodzeństwa, nie mogą się ustalić, utrwalić, a bez tego ci poranieni dorośli nie mogą 
ich ani przyjąć, ani odrzucić. Nie mogą zbudować własnej wersji, własnej tożsamo-
ści. Wielogłos dzieci wywołuje wspomnienia z ciemni pamięci, ale ich nie utrwala, 
nie stabilizuje znaczeń. Bohaterowie krążą w seriach powtórzeń, podejść i narra-
cyjnych przymiarek do tego, co najbardziej bolesne, bezskutecznie próbując znaleźć 
właściwy język dla pojawiających się obrazów. Ich przeszłość – indywidualna 
i wspólna, nieodwracalna, fragmentarycznie wynurzająca się z ciemni w zbiorowym 
wysiłku pamięci – wymyka się próbom zadowalającej interpretacji, zmusza do nie-
kończącej się pracy wyobraźni. Komentarz ojca („Ojciec widzi to zupełnie inaczej”, 
G 143) działa często jak snop światła, ale działanie tego światła jest dość dwuznacz-
ne, to światło włączone w ciemni – pozornie coś wyjaśnia, rozjaśnia i oświetla, lecz 
na innym poziomie zaczernia i niszczy już wywołany, a jeszcze nie utrwalony kadr 
pamięci.

Wraz z rozwojem opowieści coś się jednak w relacjach między ojcem a dziećmi 
przeformułuje: wspominając, jak Maryjka obchodziła się ze zdjęciami, które były 
zapisem tego, co trudne („rzeczy bardzo złe, które wciąż jeszcze mogłyby sprawiać 
ból – pozostawiała [...] w ciemni albo rwała negatywy na strzępy”, G 82), ojciec 
dodaje: „Zawodny ojciec ma teraz nadzieję, że dzieci okażą wyrozumiałość. Bo ani 
one nie mogą wykreślić jego życia, ani on ich, po prostu wykreślić jako niebyłe” 
(G 82).
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Mit

Tylko Maryjka potrafiła zawiesić i podważyć bieg czasu. [...] 
Tylko to, że dawniej, kiedy Maryjka umiała wszystko udowodnić 
czarno na białym, istnieli aniołowie stróże, nie powinno budzić 
wątpliwości... [G 62]

Trzeci poziom Skrzynki to poziom mitu i magii, to wplatający się w życie i w opowieść 
o życiu strumień innego czasu („Musiało to być nie-wiem-kiedy [...]”, G 14), innej, 
mitopoetyckiej świadomości. Mityczno-magiczna strategia bycia w świecie to me-
chanizm obronny, który pomaga dzieciom w radzeniu sobie z rzeczywistością – 
wtedy, kiedy przeżywały zranienia, odrzucenia i lęki, i teraz, kiedy o nich opowia-
dają. Ta sfera to opowieści z ciemni i opowieści o ciemni, które w sposób mityczny 
tłumaczą chaos świata, kreują równoległy do rzeczywistego nurt wydarzeń i wspo-
mnień o nich, odkrywają nieoczywiste sensy, deszyfrują znaczenia. Ciemnia byłaby, 
na tym poziomie, miejscem kopiowania i kreacji, rozumianych nie jako dwa odręb-
ne procesy, lecz jako kontinuum: świat jest fotografowany, ale zdjęcia pokazują inny 
świat: świat obok, świat na opak, świat kiedy indziej, świat, którego nie widać.

W tej przestrzeni opowieści Grassa bohaterką jest Maryjka i jej Skrzynka. Dzie-
ci opisują Maryjkę tymi słowami:

Więc ja mówię o Maryjce. Zaczynam jak w baśni, mniej więcej tak: Była sobie kiedyś fotografka, 
którą ten i ów nazywał starą Marią, Taddel czasem starą Maruszką, a ja Maryjką. Od początku należa-
ła do naszej sztukowanej rodziny. Maryjka zawsze była obecna, najpierw u nas w mieście, potem u was 
na nizinie, także podczas wakacji [...]. [G11]

Nadzwyczajne możliwości Skrzynki sama Maryjka określa tak: 

Moja Skrzynka zdjęcia robi czegoś, czego nie ma. I widzi sprawy, których przedtem nie było. Albo 
rzeczy pokazuje, które we śnie do głowy by wam nie przyszły. Wszechwidząca jest ta moja skrzynka. 
Nawiedzić ją to w czasie pożaru musiało. Od tej pory coś jej odbija. [G 17]

Tajemnicze wnętrze Skrzynki zawiera zaczyn nieograniczonych możliwości, 
realizowanych przez Maryjkę w ciemni, a napięcia między zwykłym a niezwykłym, 
między zapisem codzienności a odczytem cudowności, między fotografią, która 
kopiuje świat, a fotografią, która świat stwarza, rozgrywają się w serii opozycji, 
skonstruowanych często w taki sposób, że w logice świata według Maryjki tracą 
swoją ostrą binarność.

Z d j ę c i a: „t e  n o r m a l n e  i  t e  p r z e p a d ł e”

Dzieci dzielą rodzinne zdjęcia na „normalne” i „przepadłe” (G 10), na wspomnienia 
zwykłe, mieszczące się w ramach tego, co możliwe, i wspomnienia niezwykłe, na 
granicy lub poza granicą (nie)możliwości. Przedmiotem spotkań, seansów wspomi-
nania, mają być nie tylko realia, lecz także opowieści z ciemni: „Tylko że my z woli 
ojca mamy powspominać również zaginione migawki, to wszystko, co Maryjka ro-
biła z nami, kiedy z rolkami filmów znikała w swojej ciemni...” (G 12).

Efekty operacji w ciemni dzieci traktowały zazwyczaj jako oczywiste, bez szcze-
gólnego niedowierzania: „Myśmy jak by nie było wierzyli we wszystko, jak i ty, Lara, 
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później wierzyłaś we wszystko, co właściwie nie istniało, a potem wychodziło z ciem-
ni jak żywe” (G 36). Powracające pytania na ten temat były raczej próbami dotarcia 
do tajemnic warsztatu Maryjki, upewnienia się, że świat z ciemni nie jest oszustwem, 
że jest – jakkolwiek to rozumieć – prawdziwy.

Opozycja „normalne–przepadłe” zbudowana została na całkiem poważnym roz-
różnieniu sprzętu fotograficznego i definicji fotografowania (fotografować – pstrykać): 
zdjęcia normalne Maryjka robiła leicą lub hasselbladem, a te przepadłe – Skrzynką 
(„fotografowała Leicą i czasami Hasselbladem, a pstrykała Skrzynką”, G 12).

S k r z y n k a: p o s p o l i t e  i  n a d z w y c z a j n e

Sama Skrzynka, w oficjalnej hierarchii fotograficznych narzędzi uboga krewna 
hasselblada, ma w swoim nieoficjalnym bytowaniu wyraźnie podkreślony rys opo-
zycji między wnętrzem a zewnętrzem: 

I ta Skrzynka była z jednej strony czymś nadzwyczajnym, z drugiej zaś pospolitym, staroświeckim 
aparatem skrzynkowym firmy Agfa, która zaopatrywała też rynek w filmy Izochrom B2. [G 12]

W opowieściach dzieci Skrzynka była niepozornym aparatem, „prościutkim 
aparatem” („Z wyglądu nikt by po Skrzynce nie poznał, czego to ona nie potrafi”, 
G 58), choć występujące w jej opisie zewnętrznym pomieszanie elementów animi-
zacji i fachowych parametrów technicznych wskazuje na ambiwalencję w diagnozach 
dzieci:

– [...] Z przodu miał troje oczu. Jedno duże w środku, nad nim z lewej i z prawej dwa małe...
– To były celowniki lustrzane Agfa Specjalnej. A duże pośrodku to obiektyw...
– Przecież mówię! U góry było okienko wizjera, w które jednak Maryjka nigdy nie patrzyła. A u dołu 

po prawej znajdował się wyzwalacz i jeszcze korbka do przesuwania filmu.
– Poza tym trzystopniowa przysłona i trzypunktowe ustawianie ostrości...
– To już byłoby prawie wszystko. Więcej nie było widać. Przykładałem ucho do aparatu. Maryjka 

mi pozwoliła. Nic nie było słychać. To była po prostu Skrzynka czarów, jak ty, Lara, ją nazywałaś. Albo 
Skrzynka cudów. [G 58–59]

Od czasu do czasu, w szczególnie poruszających momentach, kiedy Maryjka 
wynurzała się z ciemni z jakimś nowym fragmentem innego świata, dzieci poszu-
kiwały odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, ale żadna odpowiedź ich nie zado-
walała. Niewykluczone, że w ogóle nie była dzieciom potrzebna – między pospolitym 
a nadzwyczajnym kiełkowały w ciemni światy niosące odpowiedzi na znacznie 
ważniejsze pytania, a jednak wątpliwość „jak to możliwe?” uparcie powracała 
w dzieciństwie:

Dlatego wierciłem Maryjce dziurę w brzuchu: „Co takiego nadzwyczajnego kryje się w tym aparacie?” 
Ale ona nie pisnęła na ten temat ani słówka. „Nie chcę wiedzieć, Pat. To zagadka i basta!”, powiedziała, 
„najważniejsze, że moja Skrzynka widzi, co było i co będzie”. [G 140]

Dla dorosłych dzieci pytanie o nadzwyczajne właściwości Skrzynki nadal było 
aktualne, nadal nikt nadzwyczajności nie podważał, nikt jej nie zaprzeczył w spo-
sób poważny i definitywny:

– Chciałbym wiedzieć, jakim sposobem bez żadnych technicznych nadzwyczajności, jakie dzisiaj 
są konieczne, wychodziły jej takie wirtualne sceny, bo samą tylko Skrzynką...

– Tak było, Jasper, tylko Skrzynką Agfa. [G 135]
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M a r y j k a: c z a r o w n i c a  i  m a d o n n a

Maryjka wydaje się postacią z pogranicza dwu światów – zwykłości i cudowności, 
profanum i sacrum. Kopiuje świat i czaruje świat. Jej nadprzyrodzony rys ma jednak 
dwa aspekty: niski i wysoki – Maryjka to czarownica ciemni i madonna fotografii.

Niski to Maryjka-czarownica, mrucząca pod nosem tajemnicze zaklęcia: „Cza-
sami zakładając nowy film mamrotała niezrozumiałe teksty. Zdjęcia co prawda 
wychodziły zawsze w formacie sześć na dziewięć, ale brzmiało to jak czarodziejskie 
zaklęcia” (G 48–49). Wysoki – to Maryjka-madonna, święta Maryjka, która jest od 
zawsze, porusza się po świecie dryfując od cudu do cudu, a jej historię kończy 
opowieść o wniebowstąpieniu, o tym, jak uniosła się w powietrze i „zniknęła, po-
łknięta przez niebo” (G 175), zostawiając na łące buty i skarpetki. I Skrzynkę, 
która spadła z dużej wysokości, ale wcale się nie potłukła.

Wiarą Maryjki, religią Maryjki była fotografia, świątynią – ciemnia, a świętością 
– Skrzynka.

– A nasza Maryjka? W co właściwie wierzyła?
– To przecież jasne: w swoją Skrzynkę.
– Ta wielokrotnie czyniła cuda.
– Była dla niej wręcz święta.
– Zgadza się! Do mnie powiedziała raz: „Moja Skrzynka jest jak Pan Bóg: widzi wszystko, co było, 

co jest i co będzie. Jej nikt nie zbajeruje. Po prostu widzi na wskroś”. [G 48]

Ś w i a t  s f o t o g r a f o w a n y: p r z e s z ł o ś ć  i  p r z y s z ł o ś ć

„Bo cokolwiek stara Maria pstryknęła, to po wywołaniu filmów w jej ciemni wycho-
dziło zupełnie inaczej niż w rzeczywistości” (G 30) – to najbardziej lapidarna for-
muła określająca fotograficzne praktyki Maryjki.

Maryjka fotografowała teraźniejszość, a w ciemni wyłaniał się, ze świeżo wywo-
łanych zdjęć, świat przeszłości. Ta przeszłość potrzebna była ojcu-pisarzowi, który 
zamawiał u Maryjki zdjęcia nie tylko przeróżnych detali codziennego życia, znalezisk 
i trofeów, takich jak „muszle, które przywoził z podróży, zepsute lalki, pokrzywione 
gwoździe” (G 15), lecz także „ekskluzywne zdjęcia wyłącznie dla niego, jakoby po-
trzebne mu do książki [...]: fotografie z epoki kamiennej, z wędrówki ludów, ze 
średniowiecza i tak dalej przez stulecia aż po współczesny mu rozgardiasz” (G 88).

Ojciec, uzależniony od Maryjki, potrzebował zdjęć z ciemni do pisania kolejnej 
powieści:

– [...] mówił do niej: „Chcę wiedzieć, ile żagli postawili Szwedzi i w ile armat były uzbrojone duńskie 
okręty...”

– Stary nazywał to „historycznymi migawkami”. [G 115]

Maryjka fotografowała zrujnowany dom, a w ciemni wynurzał się dom cały, 
nietknięty, pełen przedwojennego życia – miejsca przeniesione ze świata realnego 
do ciemni Maryjki ujawniały swoje dawne formy i treści, a ludzie, których już nie 
było, wynurzali się jak gdyby nigdy nic z chemicznej kąpieli (np., jak z podziwem 
zauważyły dzieci, cesarz Wilhelm: „Nawet jego ożywiła swoim specjalnym obiekty-
wem” áG 140ñ). Maryjka znała także sposób na fotograficzne zmartwychwstanie, 
przynajmniej tak sądziły dzieci, obserwujące, jak fotografuje stare nagrobki:
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Zakład, że potem, skoro tylko zniknęła w swojej ciemni, zmarli gramolili się z grobów, na powrót 
absolutnie żywi hasali dokoła i mieli przy tym na sobie ciuchy z bardzo dawnych czasów, no, pludry, 
być może peruki? [G 116]

Maryjka używała specjalnej techniki fotografowania przeszłości – Skrzynka 
patrzyła w przód, a Maryjka w tył:

– Pamiętam, jak zwrócona do dużego okna pstrykała przodem, lecz patrzyła przy tym przez ramię...
– I podobnie wykręcona stała czasem u nas na wsi na wale, z aparatem skierowanym do przodu, 

i patrzyła za siebie, jak gdyby tam była przeszłość, a przed nią tylko powietrze. [G 139]

Zasięg wzroku Skrzynki obejmował nie tylko przeszłość, ale i przyszłość. Skrzyn-
ka przewidziała katastrofę statku („Rumianka nam przeczytała, no o tym, co już 
widziałem w ciemni na pliku odbitek i co Agfa z góry wiedziała już przy trzaskaniu 
migawek z wodowania”, G 134), upadek muru berlińskiego, a także wydarzenia 
znacznie dla dzieci istotniejsze:

[Maria] swoją staroświecką Skrzynką specjalnie dla mnie pstrykała moją morską świnkę, która za-
okrąglała się coraz bardziej. [...] I zdjęcia pokazywała tylko mnie, wam nie. [...] Ale nikt [...] nie chciał 
mi wierzyć, co można było zobaczyć na tych wszystkich obrazkach, które stara Maria wyczarowywała 
w swojej ciemni. Słowo daję, na każdym było widać trzy śliczne, świeżo narodzone morskie świnki. [...] 
Bo o takich rzeczach Skrzynka była dobrze poinformowana, wiedziała z góry, że będą akurat trzy. 
[G 20]

Czasem w ciemni Maryjki wynurzał się świat równoległy, zapis wydarzeń, któ-
re toczyły się gdzie indziej, w miejscu niedostępnym i Skrzynce, i Maryjce: zapis 
świadomości fotografowanego, jego pamięci. Ten przypadek cudownych właściwo-
ści Skrzynki to zdjęcia psa Leny, sfotografowanego po powrocie z kilkudniowej 
nielegalnej wycieczki, zdjęcia, które ujawniły z detalami trasę jego wędrówek.

I nikt nie wiedział, gdzie go nosiło, dopóki stara Maria nie przejrzała jego kombinacji. „Już my do 
wszystkiego dojdziemy, Larusiu!”, powiedziała. I kiedy mój Joggi wrócił z kolejnej eskapady, przechylał 
łeb, udawał niewiniątko i uśmiechał się, ona stanęła naprzeciwko niego i pstrykała go swoja Skrzynką. 
[...] „Teraz cię zamknę w ciemni!”, wołała za każdym razem po wypstrykaniu filmu do końca. I słusznie, 
już nazajutrz stara Maria pokazała mi, nikomu więcej, odbitki: osiem małych fotek, na których można 
było dokładnie zobaczyć, jak mój Joggi biegnie wzdłuż Niedstrasse, [...] znika na stacji metra, po chwi-
li pokazuje się na nowo, najpierw siedzi sobie spokojniutko między czyjąś babcią a jakimś facetem, [...] 
wskakuje przez otwarte drzwi wagonu, potem między całkiem obcymi ludźmi merda ogonkiem, podaje 
łapę, pozwala się głaskać i przy tym, słowo daję, nawet lekko się uśmiecha. [G 23]

Ś w i a t  w e d ł u g  M a r y j k i: b r a k  i  p e ł n i a

Świat realny, zwłaszcza z punktu widzenia dzieci z powieści Grassa, pozostawia 
wiele do życzenia – w podwójnym znaczeniu: jest światem ciągłego braku i niespeł-
nienia i jako taki skłania do mniej lub bardziej skutecznych ucieczek w marzenia, 
każe życzyć sobie czegoś innego. Coś innego, w przypadku Pata, Żorża, Lary, Tad-
dela, Leny, Nany, Paula i Jaspera, to często coś zastępczego, coś zamiast, coś 
możliwego w miejsce niemożliwego. W sytuacjach mniej lub bardziej uświadamia-
nych dziecięcych braków i niemożliwej do osiągnięcia pełni Maryjka występuje jako 
wróżka ze swoim cudownym rekwizytem – Skrzynką. To wróżka szczególna, wróż-
ka fotograficzna, czarodziejka z ciemni – wprawdzie może zadośćuczynić pragnieniom 

I-11.indd   192 2014-09-03   14:34:41



MAGDALENA SZCZYPIORSKA-MUTOR   Ciemnia fotograficzna 193

dzieci tylko na zdjęciu, ale w przebłysku jasnowidzenia potrafi te pragnienia bez-
błędnie odczytać.

W ciemni Maryjki objawiały się życzenia i marzenia, cudownie przenoszone na 
kliszę pod wpływem jej zaklęć: „Pomyśl, czego sobie życzysz, Żorż, szybko, czego 
sobie życzysz!” (G 61) albo „Pomyśl, Larusiu, czego byś sobie życzyła, pomyśl o czymś 
fajnym!” (G 21). W ciemni Maryjki urealniało się marzenie o kudłatym psie, o zbu-
dowaniu latającego wehikułu, o byciu perkusistą, o fruwaniu na karuzeli razem 
z mamą i ojcem, którzy na co dzień mieszkali oddzielnie. Skrzynka miała też wiele 
zrozumienia dla życzeń bardziej wyrafinowanych: Maryjka fotografowała dorasta-
jącą Larę i jej przyjaciółki. Lara wspomina:

Ale potem, kiedy [Maryjka] przynosiła fotki z ciemni, nie miałyśmy już na sobie naszych luźnych 
swetrów, lecz za każdym razem występowałyśmy w innym przebraniu. Akurat tak, jak sobie tego życzy-
łyśmy: to w wysokich perukach i krynolinach, to znów w prostych strojach, jak królowe ze średniowie-
cza. Innym razem jako zakonnice w klasztorze, jeszcze innym jako kurwy polujące na klientów. [G 78]

W ciemni Maryjki każdorazowo wydarzał się cud, cud fotografii i cud zastępczych 
spełnień. Dla dzieci – także cud wiary w możliwość radzenia sobie z bólem braków 
i emocjonalnych niedosytów, cud ucieczki w świat fotograficznych imaginacji. Sens 
fotograficznych cudów w ciemni Maryjki inaczej pojmowany jest ze wspominanej 
perspektywy dziecka, inaczej z aktualnej perspektywy dorosłego. Dla dziecka cud 
Maryjki miał przede wszystkim walor szybkiego pocieszenia:

Bo Maryjka pstrykała na chybił trafił i już następny cud był odfajkowany. Już spełniały się życze-
nia. Już wysychały łzy. I już Lara się uśmiechała, co zdarzało się rzadko i uchodziło za coś cennego. 
[G 61]

Dla dorosłej Lary, która sama jest matką, cud Maryjki, gdyby mógł dokonywać 
się nadal, byłby przebłyskiem innego nurtu życia, możliwością wymknięcia się 
z rozsądku dorosłych ról w szaleństwo dziecięcych fantazji:

rada bym była mieć taką Skrzynkę spełnianych życzeń, jaką miała stara Maria, taką, która szaleje na 
potęgę, podczas gdy dookoła wszystko przebiega, było nie było, w zgodzie z rozsądkiem i jest bardzo 
męczące. [G 22]

Ciemnia: „co ze Skrzynką było prawdą, a co tylko zmyśleniem”

Fotografia nie jest nazwą dla praktyki oraz estetyki powtó-
rzenia czy podobieństwa, lecz i n t e r p r e t a c j i  i  r ó ż n i c y. 
[S 152]

Metafora, według której w ciemni objawia się świat – wyłania się z pozornego nie-
bytu obrazu utajonego – znajduje w powieści Grassa przekonujące objaśnienie: 
w ciemni Maryjki świat nie tylko ukazuje się, nie tylko się objawia, lecz także stwa-
rza się, jest stwarzany, wcale niekoniecznie na obraz i podobieństwo świata rzeczy-
wistego. To świat według Maryjki, to ciemnia według Maryjki, to przestrzeń meta-
fotograficznej refleksji o kopiowaniu i kreacji, o śladzie i jego zapisie, o relacji 
między światem fotografowanym a światem wywołanym w ciemni, to wariacja na 
temat nieodwracalnego i nieukończonego, na temat kadrów pamięci i konstruowa-
nia wspomnień. Punktem wyjścia do tego rodzaju namysłu jest w Skrzynce niepo-
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zorna formuła Paula, szkicująca jedną z wewnętrznych sprzeczności fotografii. Paul, 
który czasem asystował Maryjce w ciemni, poproszony przez rodzeństwo o wyjaś- 
nienie, „co ze Skrzynką było prawdą, a co tylko zmyśleniem”, opowiada: „Wiem 
tylko tyle: co Maria swoją Agfą naświetliła, to wychodziło dokładnie takie samo. 
Wszystko odbywało się totalnie bez oszukaństwa, choć wyglądało nie z tej ziemi” 
(G 24).

Ciemnia fotograficzna jest w Skrzynce nie tylko świątynią cudów i sferą sacrum, 
nie tylko figurą pamięci i wyobraźni, lecz także metafotograficznym pytaniem o śla-
dy, o własne ślady, które fotograf pozostawia na swoim zdjęciu, jak O’Sullivan – 
autor zdjęcia pustyni w Nevadzie – na piasku. Mitopoetycka logika świata według 
Maryjki nie przynosi odpowiedzi na najważniejsze pytania fotografii, ale wyostrza 
ich paradoksy, wskazując na inne możliwości namysłu nad tym, co w fotografii 
wewnętrznie sprzeczne i pozornie nierozwiązywalne.

Gdyby szukać w filozofii fotografii pola teoretycznych odniesień dla fotograficz-
nych praktyk Maryjki, można by, wśród wielu podobnych wątków, wskazać refle- 
ksję André Rouillégo, który proponuje inny sposób myślenia o opozycjach między 
fotografią jako skórą zdartą ze świata a fotografią jako kreacją, rozmaicie rozumia-
ną, tworzącą nowe znaczenia na różnych etapach powstawania zdjęcia. W koncep-
cji Rouillégo tradycyjne dychotomie ulegają świadomemu zatarciu czy raczej zastą-
pione zostają przez spojrzenie, które nie wyklucza, lecz twórczo łączy i przepraco-
wuje rzeczywiste lub pozorne opozycje, proponując ujęcie „i–i” zamiast „albo–albo”:

Fotografia jest bowiem zawsze jednocześnie nauką i sztuką, rejestracją i wypowiedzią, indeksem 
i ikoną, odniesieniem i kompozycją, jest tutaj i gdzie indziej zarazem, jest tym, co aktualne i jednocześ- 
nie wirtualne, jest dokumentem, ale i ekspresją oraz funkcją i odczuciem. Podczas gdy droga w stronę 
bytu naznaczona jest całą serią wykluczeń, należy zastanowić się nad wyjątkowym charakterem foto-
grafii, który polega na sposobie łączenia i wiązania heterogenicznych zasad28.

Historia Maryjki i jej Skrzynki, która wszystko pamięta („nawet spinki do wło-
sów – popatrz tutaj! – zgubione w tańcu”, G 98), jest nie tylko opowieścią o ciemni 
jako centrum świata, na którego peryferiach toczy się monotonne i wymagające 
fotograficznej korekty życie. Jest także opowieścią o jednym z wielkich mitów foto-
grafii, według którego obraz fotograficzny utrwalony w ciemni jest czymś więcej – 
może być czymś więcej – niż ślad na piasku.

A b s t r a c t

MAGDALENA SZCZYPIORSKA-MUTOR University of Warsaw

PHOTOGRAPHIC DARKROOM FROM “THE MARKS ON THE SAND” BY TIMOTHY O’SULLIVAN 
TO “DIE BOX” (“THE BOX”) BY GÜNTER GRASS

This article is an attempt to capture the specificity of the photographic darkroom, understood not only 
as a place of chemical and technical operations, but also as a space of specific aesthetic, philosophical 
and existential experience, a space to create new meanings, to construct metaphors and analogies. In 

28 A. R o u i l l é, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. H e d e m a n n. 
Kraków 2007, s. 226.
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considerations outlining some ways of thinking about the photographic darkroom as an area of sig-
nificance, the range of proposed questions touches four areas: selected approaches towards theory  
of photography (reflection on the status of the photographic image and its relation to the world  
being photographed), associations and analogies between photography and existence (the relationship 
of photography and memory), the search for photographicness as the essence of photography and –  
using the recognition of the three above reflections – reading the darkroom experience in literary  
approach (as based on the novel The Box áDie Boxñ by Günter Grass).
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Pamiętnik Literacki CV, 2014, z. 3, PL iSSn 0031-0514

maCieJ aDamSki Uniwersytet Wrocławski

WóyCiCkiego WykłaD PoWieLony

W ocenie pracy edytorskiej – a taką się po części zajmuję – nie istnieje zarzut zbytniej 
pedanterii. korzystam z tego przywileju i narażając czytelnika na nudę, podaję tu 
bardzo szczegółową, czasem całkiem techniczną analizę mało znanego tekstu kazi-
mierza Wóycickiego. Zastrzegam, że głównym motywem jest odtworzenie z tekstowych 
śladów historycznego tła tego dzieła i ponowna weryfikacja autorstwa; konstatacje 
dotyczące meritum tekstu, jego gatunku i ulokowania w ówczesnej sytuacji społecz-
no-kulturalnej pojawiać się będą jako ważny, pochodny efekt.

nie mogłem skorzystać z większości wzorcowych prawideł edycji krytycznych. 
Podstawowa przeszkoda ma naturę obiektywną. o ile zagadnieniem głównym pracy 
edytora tekstów dawnych jest konfrontacja wariantów tekstów, manuskryptów 
i kolejnych wydań, o tyle w moim wypadku analizowana książka to dosłownie unikat 
– istnieje najprawdopodobniej tylko w jednym egzemplarzu 1 – dlatego większość 
strategii i zasad edytorskich jej nie dotyczy. metoda jest tu jedna: pieczołowite ko-
lekcjonowanie nawet najdrobniejszych faktów mogących przyczynić się do wyjaśnie-
nia pochodzenia tego dzieła. 

rzecz, o której mowa, to Wykłady ze stylistyki i historii literatury 2. Po raz pierwszy 
– po niemal wieku zapomnienia – zwrócił na nie uwagę Leszek Jazownik 3. Uprze-
dzam, że dalej częściowo dubluję jego wcześniejsze ustalenia, dotyczy to głównie 
kwestii opisu cech unikatowego tekstu, warunków jego powstania, sprawy tytułu, 

1 egzemplarz Wykładów ze stylistyki i historii literatury k. W ó y c i c k i e g o  (Warszawa 1916/17), 
z którego korzystałem, znajduje się w bibliotece instytutu Badań Literackich Pan. edycja krytycz-
na dzieła Wóycickiego, pod moją redakcją, ukaże się niebawem w Wydawnictwie instytutu Badań 
Literackich.

2 na karcie tytułowej widnieje zapis: Wykłady ze stylistyki i historii literatury prof. k. Wójcickiego. 
Warszawa 1916/17. Zakłady graficzne tow. B. a. Bukaty, Wspólna nr 46. Dalej będę używał 
formy skróconej – Wykłady ze stylistyki.

3 L. J a z o w n i k, Kazimierza Wóycickiego „Wykłady ze stylistyki historii literatury”. W zb.: Horyzon-
ty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana profesor Barbarze Myrdzik. 
red. m. karwatowska, m. Latoch-Zielińska, i. morawska. Lublin 2010. Zob. też tego autora: Dzie-
ło literackie w ujęciu Kazimierza Wóycickiego. W: W kręgu historii i teorii edukacji literackiej. Studia 
i szkice. Zielona góra 2011. niestety, o istnieniu tych artykułów dowiedziałem się w późnej fazie 
prac redakcyjnych nad niniejszym tekstem. Pierwszą informację bibliograficzną odnotowującą 
Wykłady ze stylistyki, na co zwraca też uwagę Jazownik, znajdujemy w haśle autorstwa a. S z a-
ł a g a n  (w zb.: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. oprac. 
zespół pod red. J. Czachowskiej i a. Szałagan. t. 9. Warszawa 2004).
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nazwiska i samego autorstwa. niemniej jednak praca moja zmierza w innym kie-
runku. kiedy Jazownik podąża w głąb Wykładów ze stylistyki, których zawartość 
merytoryczną wnikliwie analizuje, konfrontując historyczne warianty teorii Wóy-
cickiego, to ja wychodzę na zewnątrz tekstu, przede wszystkim w stronę zagadnień 
genologicznych (relacji: wykład–skrypt), i dalej w kontekst instytucjonalny i histo-
ryczny; traktuję Wykłady ze stylistyki jako ślad szczególnej sytuacji kulturalnej, 
odnoszę je też do innych tekstów genologicznie pokrewnych. 

gatunkowa autokwalifikacja zawarta w tytule wymaga rozjaśnienia. „Wykłady” 
należy tu rozumieć w sposób chyba najprostszy z możliwych. Chodzi o ciąg wygło-
szonych – w ramach akademii – prelekcji na jakiś temat bądź z jakiegoś przedmio-
tu (w tym wypadku ze stylistyki i historii literatury 4). Charakter wykładów zostaje 
zasygnalizowany przez pluralną formę i przyimek („wykłady záeñ)”). Forma poje-
dyncza w innych wypadkach sugeruje nieco odmienne właściwości tekstu, np. jak 
w tytule tłumaczenia dzieła Jeana Baptiste’a Lamarcka Filozofia zoologii, czyli 
wykład rozważań odnoszących się do historii naturalnej zwierząt. W wersji francu-
skiej pada wyrażenie „exposition” – co oddaje różnicę znaczeniową między „wykła-
dem” a „wykładami z”, o której mówimy. W oryginale tytułu Wykładu filozofii po-
zytywnej auguste’a Comte’a znajdziemy w odpowiednim miejscu bliższe akademic-

4 Człon drugi („historia literatury”), dookreślający ów przedmiot, jest wątpliwy – czego postaram się 
dowieść dalej.
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kiemu, prelekcyjnemu znaczeniu słowo „cours”. Zarówno Lamarckowska „exposition”, 
jak i „cours” Comte’a to – w szerokim sensie – summy wiedzy: wyczerpujące, cało-
ściowe ujęcia, których łączność z jakoś zawsze spontaniczną sytuacją oracji i dy-
daktyki jest niewielka. Biegunowo odmienne okazują się „wykłady z”, które – choć 
mogą mieć równie szeroki i poważny temat – uwikłane są jednak w sytuację mó-
wienia. Dobry przykład stanowią romana ingardena Wykłady i dyskusje z estety-
ki 5, które utrwalano na taśmie magnetofonowej, a wszystkie mechanizmy trans-
formujące gatunek pierwotny (mowy) w gatunek złożony (pisarstwa) pozostawały 
w rękach redaktora 6. główną zaś, jak się wydaje, zasadą redaktora była dbałość 
o zachowanie sygnałów oralności. Wykłady ze stylistyki Wóycickiego bliższe są 
właśnie bieguna oralnego, przy czym należy zaznaczyć, że – mimo podobieństwa 
– od ingardenowych różnią się funkcją i audytorium, do którego są kierowane. 
Wykłady ze stylistyki stanowiły bowiem rodzaj podręcznika czy materiału na we-
wnętrzny, studencki użytek, Wykłady i dyskusje z estetyki adresowane były do 
grona wysokiej klasy specjalistów, pełniąc funkcję wybitnie poznawczą, jeśli zaś 
dydaktyczną, to w bardzo wąskim sensie. 

Dodajmy jeszcze – nim przejdziemy do rozpoznania instytucjonalnej i kulturo-
wej sytuacji wykładania – że szczególna konstrukcja odbiorcy jest cechą wyróżnia-
jącą ten wariant gatunku. W sytuacji bowiem kiedy autor decyduje się na utrwa-
lenie wykładów – czy to by w trybie doraźnym dostarczyć prowizorycznego podręcz-
nika, czy to by zapisać coś, czego w wyczerpującej monografii dać, choćby ze 
względów czasowych, nie zdoła – zaczyna siłą rzeczy balansować w dwóch odbior-
czych horyzontach, jak biskup rzymski w orędziu kierowanym Urbi et Orbi. Horyzont 
pierwotny to dostępne fizycznie i komunikacyjnie, zwykle dobrze znane albo dają-
ce się dobrze określić audytorium oracji, horyzont wtórny stanowią przyszli, wir-
tualni czytelnicy „wykładów z” – gremium całkowicie hipotetyczne. Powstaje też 
napięcie pomiędzy tymi dwiema perspektywami odbiorczymi. Widoczne jest to 
wyraźnie w tekście Wóycickiego, który stopniowo wytraca swój początkowy dydak-
tyczny i oralny charakter na rzecz ujęcia pogłębionego, specjalistycznego i stricte 
pisarskiego (nieoralnego).

Wszechnica

Wykłady ze stylistyki Wóycickiego spełniały funkcję doraźną, były rodzajem skryp-
tu, jeśli jako skrypt potraktujemy tymczasowy podręcznik opracowany na podsta-
wie wykładu 7. Przyznać trzeba, że tego typu teksty nie osiągają w uniwersyteckiej 
działalności zbyt wysokiego prestiżu, decyduje o tym pewna rudymentarność 
i związana z nią nieoryginalność myśli, często więc pomijane są w dorobku nauko-

5 R. i n g a r d e n, Wykłady i dyskusje z estetyki. Wybór, oprac. A. S z c z e p a ń s k a. Wstęp  
W. S t r ó ż e w s k i. Warszawa 1981.

6 na razie luźno odwołam się do klasycznej pracy M. B a c h t i n a  Problem gatunków mowy  
(w: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. U l i c k a. oprac. przekładu, wstęp e. C z a p l e j e w i c z. 
Warszawa 1986).

7 określenie „skrypt” pojawia się w podtytule o dwa lata późniejszej, bliźniaczej pracy J. S e g a ł a 
Estetyka form literackich, przygotowanej na rok akad. 1918/19 dla Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie (zob. ilustrację na s. 220).
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wym 8. Jednak kontrastuje to z historycznie i instytucjonalnie doniosłą rolą, jaką 
we wspólnocie uniwersyteckiej odgrywał wykład. Stanowi on – obok historycznie 
późniejszego seminarium – kwintesencję życia akademickiego, dodajmy: regulowa-
ną ścisłymi wymogami formalnymi. Pisząc wcześniej o akademii czy życiu uniwer-
syteckim, nie podałem konkretnej instytucji. Zaznaczam tu, że nie chodzi o odno-
wiony już w 1915 r. Uniwersytet Warszawski, miana społeczności uniwersyteckiej 
udzielam w tym miejscu towarzystwu kursów naukowych, które w roku akade-
mickim 1916/17 świętowało 10-lecie swojego oficjalnego istnienia. nieoficjalnie zaś 
– jako tzw. Uniwersytet Latający – instytucja funkcjonowała od początku lat osiem-
dziesiątych XiX wieku 9. Do opisu prac Wóycickiego w tej instytucji powrócimy 
dalej, teraz skupmy uwagę na paru kluczowych faktach. tkn mogło sformalizować 
w królestwie kongresowym swoją działalność dzięki zmianom politycznym i praw-
nym, które zaszły po rewolucji 1905 roku 10. nie były one jednak tak głębokie, by 
pozwolić na powstanie niezależnego, w pełni autonomicznego uniwersytetu. Polska 
wszechnica miała więc formę towarzystwa, ale od samego początku kształtowała 
się stawiając sobie za wzór sprawdzone reguły uniwersyteckie. Wyrazem tego była 
poprawka do statutu tkn wniesiona na pierwszym posiedzeniu rady naukowej 
tkn (de facto senatu uczelni). Poprawka dotyczyła statusu wykładowcy i wykładu 11. 
Zgodnie z normą uniwersytecką wykłady w ramach tkn mogła prowadzić jedynie 
osoba posiadająca habilitację 12. Pragmatyczną ramą Wykładów ze stylistyki jest 

8 Być może, z takich to przyczyn – albo po prostu z niewiedzy – nie znajdziemy Wykładów ze styli-
styki w przedwojennej bibliografii prac Wóycickiego sporządzonej przez k. B u d z y k a  (w zb.: 
Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wstęp M. k r i d l. Wilno 1937).

  9 L. k r z y w i c k i, długoletni wykładowca zarówno Uniwersytetu Latającego, jak i tkn, podawał, że 
myśl zorganizowania kursów dla kobiet na wzór istniejących w Petersburgu powstała w roku akad. 
1882/83 – zob. jego publikację Tajne kursy naukowe (w zb.: Nasza walka o szkołę polską, 1901–
1917. Opracowania, wspomnienia, dokumenty. Zebr. komisja Historyczna, pod przewodnictwem 
B. n a w r o c z y ń s k i e g o. t. 2. Lwów–Warszawa 1934, s. 302). Zob. też J. m a c k i e w i c z - 
- W o j c i e c h o w s k a, Uniwersytet „Latający“. Karta z dziejów tajnej pracy oświatowej. Warsza- 
wa 1933. na podstawie tej ostatniej pracy dzieje Uniwersytetu Latającego zrekonstruował B. C y- 
w i ń s k i  w Rodowodach niepokornych (Warszawa 1971).

10 Dzięki Tymczasowym przepisom o związkach i stowarzyszeniach (ukaz carski z 4/17 iii 1906) 
zaistniała możliwość organizowania wielu instytucji, przy czym przepisy nie zezwalały na zawiązy-
wanie niezależnych szkół wyższych.

11 Zob. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej TKN. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa 
Kursów Naukowych 1906–1916. oprac. R. B ł ę d o w s k i  [i in.]. red. S. orłowski. Warszawa 1917, 
s. 145: „Wykłady od samego początku postawiono na p o z i o m i e  u n i w e r s y t e c k i m  i poziom 
ten stale utrzymywano. Prócz kursów systematycznych, obejmujących całokształt przedmiotu albo 
jego część określoną, odbywały się ćwiczenia i seminaria, których pożytek uznawano coraz bardziej 
z obydwóch stron, zarówno ze strony wykładających, jak i słuchaczów”. Statut tkn głosił w art. 
iV § 28: „Wykłady urządzane przez towarzystwo prowadzą uczeni, specjaliści w rozmaitych dzie-
dzinach nauki oraz osoby znane ze swej działalności naukowej albo piśmienniczej” (ibidem, s. 12); 
28 Xii 1905 statut zmodyfikowano: „W sprawie przyjmowania członków rady naukowej, czyli 
wykładających, jeden z członków Zebrania wniósł, aby wymagać od kandydatów na wykładających 
regularnej habilitacji [...]” (ibidem, s. 15).

12 na prawach historiografii kontrfaktycznej można domniemywać, że w formie towarzystwa wszech-
nicy polskiej łatwiej było utrzymywać uniwersytecką wolność i autonomię, niżby to było w wypad-
ku, gdyby na warunkach rosyjskich funkcjonował w Warszawie uniwersytet polski. Prawdopodob-
nie kontrola jego działalności byłaby znacznie ściślejsza.
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zatem tradycja samokształcenia, w znacznej mierze formująca nowoczesne polskie 
społeczeństwo, a będąca przejawem specyficznie pojętego wolnościowego oporu 13, 
w tym zaś szczególnym wypadku realizująca się w próbie kultywowania tradycji 
uniwersytetu z jego wszystkimi przymiotami. tradycja uniwersytecka nie była 
pustym, abstrakcyjnym sloganem, miała swój trwały, konkretny punkt odniesienia 
w spuściźnie Szkoły głównej 14. Wiemy więc, że Wykłady ze stylistyki, pomimo 
swych bardzo praktycznych, dydaktycznych celów i prowizorycznej formy skryptu, 
odwołują się do idei bardzo wysokich i dobrze instytucjonalnie ugruntowanych. 
tym samym nie mamy tutaj do czynienia z tekstem popularnonaukowym czy kry-
tycznoliterackim, jest to działalność naukowa, choć ujęta od strony dydaktyki. 
Połączenie dydaktyki i nauki stanowi – przypomnijmy – główną składową idei uni-
wersytetu, mocno podkreślaną w jego humboldtowskim wariancie. Przez dydaktycz-
ną materię Wykładów ze stylistyki przeświecają wysokie aspiracje naukowe.

„Ästhetik und allgemeine kunstwissenschaft”

Pomimo prostoty, ocierającej się o naiwność, i dobitności wykładu, pomimo raczej 
wąskiej i kanonicznej sfery literackiego materiału egzemplifikacyjnego, pomimo 
ekspresjonistycznego folgowania sobie w interpretacjach, Wóycicki dostarcza wie-
dzy bardzo nowoczesnej ze znacznym udziałem własnej myśli estetycznej i teore-
tycznoliterackiej. Znajdziemy tu podane w jego autorskiej obróbce koncepcje sty-
listyczne Charles’a Bally’ego, Johannesa Volkelta, współczesną niemiecką estetykę 
i teorię sztuki, głównie z środowiska „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine 
kunstwissenschaft”, dodajmy: chyba najważniejszego ówcześnie miejsca refleksji 
teoretycznej nad sztuką w europie (wśród autorów – twórca czasopisma max Des-
soir, Johannes Volkelt, ernst meumann – promotor rozprawy doktorskiej Jakuba 
Segała, theodor Lipps, fenomenolog Waldemar Conrad, emil Utitz, august Schmar-
sow, karl groos, georg Simmel, max Deri, richard müller-Freienfels, także histo-
rycy sztuki, jak Heinrich Wölfflin i Wilhelm Worringer). Co najistotniejsze, skrypt 
Wóycickiego daje świadectwo ruchliwości jego myśli, znajdujemy tam wcale obszer-
ne partie zawierające innowacje teoretycznoliterackie. Prawda, iż w większości tekst 
odwołuje się do konceptów spotykanych w pozostałych pracach tego autora – do-
tyczy to części na temat stylistyki, którą znamy z wydanego niemal w tym samym 
czasie podręcznika szkolnego 15; jest tak z pewnymi rozważaniami metodologiczny-

13 inicjatyw, organizacji i zdarzeń samokształceniowych nie sposób w tym miejscu nawet wyliczyć. 
Przypomnijmy tylko kasę im. mianowskiego, macierz Polską, strajki szkolne, Uniwersytet Latają-
cy, Przewodnik dla Samouków.

14 absolwenci Szkoły głównej organizowali Uniwersytet Latający i wykładali w ramach tkn (np. 
B. Chlebowski), kasa im. mianowskiego, którą założyli dawni studenci, czciła w swojej nazwie 
rektora Szkoły głównej, towarzystwo naukowe Warszawskie świętowało rocznicę jej powołania jak 
swoją. W. Zglenicki – absolwent tej uczelni – zapewnił nauce polskiej wieloletnią niezależność fi-
nansową, zapisując kasie im. mianowskiego w spadku zyski z działek roponośnych w okolicach 
Baku (w sumie ok. 700 tys. ówczesnych dolarów amerykańskich) – zob. A. L i e b f e l d, Działalność 
inżyniera Witolda Zglenickiego w Baku w latach 1890–1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy 
im. Mianowskiego. „kwartalnik Historii nauki i techniki” 1977, nr 2.

15 k. W ó y c i c k i, Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkół i samouków. Warszawa 1917.
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mi i teoretycznymi, w dużej mierze będącymi powtórzeniem tych z Historii literatu-
ry i poetyki, a także z Jedności stylowej utworu poetyckiego 16. Wersologii poświęca 
Wóycicki niezbyt wiele miejsca, co zrozumiałe ze względu na fakt, że funkcję pod-
ręcznika mogła pełnić Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego jego 
autorstwa. niemniej modyfikacje dawnych koncepcji (jak w wypadku rozstrzygnięć 
metodologicznych) i oryginalne innowacje teoretycznoliterackie (jak w wypadku 
rozwiniętej teorii jedności stylowej oraz genologii) stanowią znaczną i ważną część 
Wykładów ze stylistyki. innowacje widoczne są także gdzie indziej, Wóycicki nie-
często wspominanych tu nowoczesnych teorii używa z zachowaniem pełnej orto-
doksji. Widać to najlepiej w jego postępowaniu ze stylistyką Bally’ego, który wyklu-
czał, jak skądinąd wiadomo 17, z dziedziny badań stylistycznych twory sztuki, 
a Wóycicki – wręcz odwrotnie. Próbowanie, eksperyment, stawianie hipotez – wszyst-
ko to napędza jego wykłady, nie dziwi więc, że znajdziemy tam miejsca wątpliwe 
czy nawet sprzeczności. Wóycickiego traktuje się często, z jednej strony, jako 
awangardzistę teorii literatury, pracującego z dala od głównego nurtu akademickie-
go – z czym po części można się zgodzić, ale tym samym należy przyznać, że, z dru-
giej strony, skutkuje to obrazem wybitnego przecież literaturoznawcy jako półama-
tora, dorywczo tylko związanego z pracą naukową. Wykłady ze stylistyki dowodzą, 
iż ostatniej tezy nie należy przyjmować zbyt dosłownie, pracą naukową w formie 
akademickiej parał się Wóycicki, z przerwami, od r. 1914 do śmierci w 1938 roku. 
Co więcej, jego literaturoznawcze dokonania – nie tylko w zakresie teorii literatury 
– okazały się trwalsze niż podstawowe pole jego zawodowych działań, tj. metodyka 
nauczania języka polskiego, mocno krytykowana już w połowie lat dwudziestych 
ubiegłego stulecia 18.

Sprawozdania z działalności towarzystwa kursów naukowych oraz dane ar-
chiwalne ujawniają kompletną listę wykładów i seminariów prowadzonych przez 
Wóycickiego 19. W roku akademickim 1916/17, która to data widnieje na stronie 
tytułowej Wykładów ze stylistyki, miał on w ramach Wydziału Humanistycznego 
wykłady Stylistyka i rytmika polska, Historia teatru i literatura dramatyczna oraz 
Seminarium estetyczno-literackie; w ramach zaś instytutu Pedagogicznego – wykła-
dy Stylistyka i teoria literatury oraz Literatura XIX wieku 20. kilka spraw wymaga 

16 k. W ó y c i c k i: Historia literatury i poetyka. Warszawa 1914; Jedność stylowa utworu poetyckiego. 
„Sprawozdania z Posiedzeń towarzystwa naukowego Warszawskiego”. Wydz. i, 1914, z. 2.

17 Dobitnie specjalistyczny zakres stylistyki podkreśliła U. D ą m b s k a - P r o k o p  (Stylistyka  
Bally’ego w tekstach zamieszczonych w wyborze. W zb.: Stylistyka Bally’ego. Wybór tekstów. red. 
M. R. mayenowa. Przeł., oprac. przypisy U. D ą m b s k a - P r o k o p. Warszawa 1966, s. 27): „Sty-
listyka w ujęciu, jakie jej nadał Bally, jest [...] nauką o synonimach językowych”. 

18 ostrą i w gruncie rzeczy słuszną krytykę dał Z. ł e m p i c k i  (Nauka literatury w szkole średniej 
a uniwersytet. W zb.: Pamiętnik 1-go Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów w Warszawie, w dniach 
24, 25 i 26 kwietnia 1924 roku. red. W. kopczewski. Lwów–Warszawa 1925.

19 Zob. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej. – Sprawozdanie z działalności Wolnej Wszechnicy 
Polskiej w latach 1916/1917 – 1918/1919. Warszawa 1919. – Dane uzyskane w drodze wybiórczej 
kwerendy w archiwum Państwowym m.st. Warszawy (ekspozytura w nidzicy), w zbiorze nie opra-
cowanym Wolnej Wszechnicy Polskiej (nr zespołu: 142), na podstawie wybranych albumów stu-
denckich (ujętych na spisie pod nr. i i nr. XXXiii).

20 Pełna lista wykładów i seminariów wydobyta ze sprawozdań i archiwów wygląda następująco:  
1) według sprawozdań za lata 1906–1916 (Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 141–142) 
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w tym miejscu dopowiedzenia. Wyraźne nastawienie Wóycickiego na zagadnienia 
estetyki i tzw. ogólnej teorii sztuki nie było zjawiskiem wyjątkowym, podobnymi 
zagadnieniami zajmowało się wielu innych pracowników tkn. estetykę i historię 
estetyki wykładali: Jakub Segał, antoni Jabłoński i marian massonius; historię 
muzyki – Henryk opieński; historię sztuki – Wincenty trojanowski oraz eligiusz 
niewiadomski (znany bardziej jako zabójca prezydenta narutowicza), który miał też 
wykład Estetyka form w sztukach plastycznych; wykłady Akustyka muzyczna 
i Ogólna teoria muzyki prowadził Józef rosencwejg, a Psychologię twórczości po-
etyckiej – obok Wóycickiego – Władysław Bukowiński. Wiadomo także, że w począt-
kowym okresie działalności tkn planowano powołanie na Wydziale Humanistycz-
nym osobnego, piątego „działu” – dziś powiedzielibyśmy instytutu – „teorii i histo-
rii literatury i sztuki” 21. można by zaryzykować tezę, że tkn stało się miejscem 
inicjującym oraz organizującym nowoczesny ośrodek badań estetycznych, który 
zakresem swym obejmował estetykę filozoficzną, historię i teorię sztuki oraz psy-
chologię. Wzorem najpewniej był wspomniany już „Zeitschrift für Ästhetik und 
allgemeine kunstwissenschaft” Dessoira 22. tę tezę należy jednak traktować z ostroż-
nością, jak często bywa w podobnych wypadkach – wykładowcy tkn w danej 
dziedzinie spotykali się w takim samym lub podobnym składzie na innym gruncie, 
np. w Warszawskim towarzystwie naukowym. istniało z pewnością też więcej 
przyczyn zainteresowań i inicjatyw estetycznych, o których nie miejsce tu pisać. 
nie najmniej ważną z nich jest profil słuchaczy. na Wydziale Humanistycznym 
większość studentów bądź to uzupełniała, bądź to zdobywała wykształcenie po-
trzebne do nauczania w szkole, a znaczną popularność zyskiwał właśnie wtedy 
modernistyczny z ducha model wychowania estetycznego 23.

– Dydaktyka literatury (wykład dla instytutu Pedagogicznego, 1915/16), Psychologia twórczości 
poetyckiej (1914/15), Estetyka form literackich (wykład dla tzw. kolegium, 1914/15 i 1915/16), 
Teoria literatury (1915/16); za lata 1916–1919 (Sprawozdanie z działalności Wolnej Wszechnicy 
Polskiej [...], s. 14–18, 41–43): Stylistyka i rytmika polska (1916/17), Historia teatru i literatury 
dramatycznej (1916/17), Seminarium estetyczno-literackie (1916/17), Klasycyzm i racjonalizm 
czasów stanisławowskich (1917/18), Metodyka literatury (1917/18), Metodyka nauczania litera-
tury (1918/19); dla instytutu Pedagogicznego: S t y l i s t y k a  i  t e o r i a  l i t e r a t u r y  (1916/17), 
Literatura polska XIX w. (1917/18), Metodyka historii literatury (1917/18), Klasycyzm i racjonalizm 
czasów stanisławowskich i pierwszej ćwierci XIX w. (1917/18), Stylistyka i teoria literatury 
(1918/19), Główne prądy literatury polskiej XIX wieku (1918/19); 2) według danych archiwalnych 
(zob. przypis 19) – Metodyka nauczania literatury (1919/20, 1920/21), Stylistyka i teoria literatury 
(1919/20); Estetyka form literackich (semestr i, 1917/18), Klasycyzm i racjonalizm (semestr V, 
1917/18), Metodyka nauczania literatury polskiej (semestr Vii, 1918/19), Główne prądy literatury 
XIX w. (semestr i, 1921/22), Nowe prądy literatury w XIX w. (semestr i, 1921/22). Jak widać, we 
wspólnym zakresie dane ze sprawozdań i archiwaliów tylko w jednym wypadku nie pokrywają się 
– sprawozdania nie notują w roku akad. 1917/18 wykładu Estetyki form literackich.

21 obok „działów”: 1) językoznawstwa i literatury, 2) nauk historycznych, 3) nauk społecznych i praw-
nych, 4) nauk filozoficznych – zob. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 132.

22 Do środowiska tego należał J. Segał (zob. J. S e g a l, Psychologische und normative Ästhetik. 
„Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine kunstwissenschaft” t. 2 á1907ñ). W „Zeitschrift” publikował 
jeszcze inny, nie związany z tkn, ale znany doskonale Wóycickiemu Polak, J. t e n n e r  (Über 
Versmelodie. Jw., t. 8 á1913ñ), a ponadto znalazło się tam omówienie Uzasadnienia metody obiek-
tywnej w estetyce M. S o b e s k i e g o, napisane przez Z. ł e m p i c k i e g o  (jw., t. 6 á1911ñ).

23 W Warszawie środowiskiem promującym tę ideę były „nowe tory”.
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Skrypt i hektograf

„Chrzanowski dyktował swoje wykłady, któreśmy potem odbijały na hektografie – 
tzw. skrypty” 24. krótki wyimek ze wspomnień marii Dąbrowskiej (z pobytu na 
pensji w latach 1906–1907) zawiera wiele interesujących treści genologicznych. Po 
pierwsze, pojawia się prowizoryczna nazwa gatunkowa („tzw. skrypty”), po drugie 
– podany jest jeden z wariantów zasady generowania skryptu (dyktowanie wykładu), 
po trzecie, ów nowy gatunek wiązany jest jednoznacznie z metodą powielania. 
W wydanym kilka lat później (w 1915 r.) w Warszawie nakładem kasy im. mianow-
skiego tomie 6 Słownika języka polskiego pod redakcją karłowicza, kryńskiego 
i niedźwiedzkiego nie znajdziemy genologicznego znaczenia wyrazu „skrypt” 25. 
Wykłady ze stylistyki także nie zawierają takiego określenia. Pojawia się ono na-
tomiast w podtytule wspomnianej już Estetyki form literackich Segała. trzeba jed-
nak podkreślić, że karta tytułowa jest nieoryginalna, sporządzona odręcznie, 
ołówkiem, co może sugerować, że jest o wiele młodsza niż sama książka. Wydaje 
się więc, iż w okolicach roku akademickiego 1916/17, którego dotyczy przedmio-
towy tekst, skrypt jako gatunek był nadal in statu nascendi lub co najwyżej w sta-
nie wstępnie dopiero stabilizowanym.

Unikatowy egzemplarz Wykładów ze stylistyki istnieje w formie maszynopisu 
powielonego, wyglądem przypomina dzisiejsze kserokopie maszynopisów. Wydaje 
się bardzo prawdopodobne, że został powielony wspomnianą przez Dąbrowską 
techniką 26. Sposób powielenia zaś mówi coś o pragmatycznych warunkach nauko-

24 M. D ą b r o w s k a, Warszawa mojej młodości. W zb.: Warszawa naszej młodości. red. a. mauers-
berger. Warszawa 1954, s. 37.

25 nie notują takiego znaczenia ani tzw. Słownik Wileński, ani słownik Lindego, pojawia się ono, na 
pierwszym miejscu, dopiero w słowniku PWn, zdefiniowane jako ‘zbiór wykładów, zwykle odbity 
na powielaczu’ (Słownik języka polskiego. red. W. D o r o s z e w s k i. t. 8. Warszawa 1966, s. 354). 
o skrypcie nie wspomina H. m a r k i e w i c z  w pracy O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa 
polskiego (w: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. kraków 2000); S. g a j d a 
(Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa 1982, tabela na końcu książ-
ki) charakteryzuje go wielce zagadkowym, nieswoistym zestawem cech; J. P i e t e r  w Ogólnej 
metodologii pracy naukowej (Wrocław 1967, s. 264–265) pisze: „Z uwagi na powstawanie coraz to 
nowych gałęzi nauki i odpowiednich studiów wyższych, a więc na potrzebę szybkiego dostarczenia 
rzeszom studentów choćby tymczasowych syntez jako uzupełnienia wykładów, na wielką i wzra-
stającą skalę opracowuje się i powiela skrypty naukowe. Daleko mniej »wyszlifowane« niż podręcz-
niki, często bardzo schematyczne i wadliwe, zastępują przecież w pewnej mierze podręczniki”.

26 Wprawdzie dysponujemy informacją (Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 21), że studen-
ci Wydziału technicznego tkn rozpoczęli w 1915 r. opracowywanie, wydawanie i sprzedaż wykła-
dów własnego wydziału w „arkuszach litograficznych” po cenie wytworzenia (20 kopiejek za arkusz), 
ale jest mało prawdopodobne, by były to rzeczywiste litografie, taka bowiem technika należała do 
stosunkowo drogich, choć dawała możliwość powielenia bezpośrednio z maszynopisu (typolitogra-
fia) lub rysunku, co szczególnie ważne w naukach technicznych. W grę może wchodzić mniej po-
pularna metoda mimeograficzna lub – ze względu na koszty raczej wątpliwa – jakaś forma świa-
tłodruku. oto krótki opis hektografu z Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej (t. 27–28. 
Warszawa 1901, s. 598): „przyrząd do uwielokratniania pisma bez udziału prasy. Składa się 
z płaskiej skrzynki blaszanej, w której mieści się płyta sprężysta; pismo, które ma być uwielokrot-
nione, sporządza się atramentem anilinowym [na kartce papieru – m. a.] i przenosi przez słaby 
nacisk na powyższą płytę. Jeżeli następnie na płytę nakłada się słabo zwilgoconą kartkę papieru 
i naciska ją lekko ręką lub walcem, na papier przechodzi farba i daje wyraźną odbitkę, na płycie 
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wo-dydaktycznej komunikacji i o funkcjonowaniu tekstów. metody hektograficzne 
były tanie i dostępne dla wszystkich (istniały nawet domowe sposoby hektografo-
wania 27), były także stosunkowo szybkie 28. Wypowiedź Dąbrowskiej świadczy, że 
stosowali je nie tylko autorzy wykładów, ale również słuchacze. możliwy był też 
jakiś rodzaj kooperacji między wykładowcą a słuchaczami. Hektograf miał także 
słabe strony. Jak wynika z nazwy, dało się uzyskać około 100 kopii, co tłumaczy-
łoby w pewien sposób unikatowość omawianego egzemplarza. Dodać do tego trze-
ba, że w takim „procesie wydawniczym” liczba egzemplarzy jest zazwyczaj równa 
liczbie nabywców (zamówień), a „nakład” zapewne rzadko zalega na półkach. Co 
więcej, egzemplarze wytworzone w ten sposób jako druk ulotny, trochę „niepoważ-
ny”, przeznaczony do użytku wewnętrznego, trafiają najpewniej tylko w ręce pry-
watne, omijając biblioteki.

Wobec tekstów powstałych na zasadach opisanych przez Dąbrowską mogą 
rodzić się pytania o autentyczność autorstwa. Czy wolno, nawet przy ogromnej 
przewadze argumentów merytorycznych z zakresu dziejów teorii literatury, uważać 
kazimierza Wóycickiego za rzeczywistego autora Wykładów ze stylistyki i historii 
literatury? oprócz samego skryptu nie ma przecież żadnych danych mówiących 
cokolwiek o okolicznościach jego powstania 29. Chyba nie należy jednak przesadzać 
z ostrożnością. W wypadku spuścizny naukowej – inaczej niż w wypadku dzieł li-
terackich – na prawach reguły raczej niż precedensu uznaje się autorstwo tekstów 
bardziej wątpliwych, częstokroć preparowanych z materiałów wtórnych, jakimi są 
studenckie notatki. Przykładem klasycznym Kurs językoznawstwa ogólnego Fer-
dinanda de Saussure’a, zrekonstruowany z notatek przez Charles’a Bally’ego i al-
berta Sechehaye’a.

Strona tytułowa i tytuł

Z wielu względów strona tytułowa, a zwłaszcza sam tytuł wymagają komentarza. 
Po pierwsze dlatego, że tytuł potwierdza unikatowość egzemplarza. Dwie bibliogra-
fie, które jako jedyne odnotowują Wykłady ze stylistyki, przytaczają błędny zapis 
tytułu 30, wynikający z uszkodzenia karty. Została ona zreperowana w taki sposób, 
że bibułka przykryła spójnik „i”. Stąd pochodzi – zresztą całkiem intrygująca – for-
ma tytułu: Wykłady ze s t y l i s t y k i  h i s t o r i i  l i t e r a t u r y  (!). tytuł z błędem 
wytłoczony został też na grzbiecie późniejszej, jak się wydaje, niż sam skrypt twar-

zaś pozostaje taka jeszcze jej ilość, że służyć może do odtworzenia znacznej jeszcze liczby odbitek. 
Liczba ta wynosi zwykle około stu i stąd nazwa (hekaton – »sto«)”.

27 opis chałupniczego wykonywania odbitek hektograficznych znajdziemy w pracy M. W a l d m a n-
n a  Hektograf. Aparat do powielania pism i rysunków, jego wyrób i użycie (Cieszyn, b.r.).

28 Powielanie odbywało się bez czcionek, składu i prasy.
29 nieprawdopodobne, by za taką uznać informację z notki biograficznej „rocznika towarzystwa 

naukowego Warszawskiego” (za r. 1914) mówiącą o Wykładzie stylistyki w szkole średniej wydanym 
w 1908 r. w „nowych torach”. k. W ó y c i c k i  publikował tam tylko raz, właśnie w r. 1908: de-
biutancki tekst O nauczaniu języka polskiego w klasach niższych szkoły średniej (t. 1 á1908ñ, nr 5).

30 Zob. odpowiednie hasła w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. – Słownik badaczy li-
teratury polskiej. red. J. S t a r n a w s k i. t. 8. łódź 2006.
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dej oprawy. Wynika z tego, że obie bibliografie, pośrednio lub bezpośrednio odnoszą 
się do tego właśnie egzemplarza. Po drugie, forma tytułu utrwala pragmatyczne 
warunki powstania skryptu, w których odpowiedzialność za tekst została w znacz-
nej części przejęta przez wydawców (najprawdopodobniej samych studentów). albo 
inaczej, autor zwolnił się z części odpowiedzialności, podając tylko treść wykładów 
do druku, natomiast pracę redakcyjną zostawiając prawie w zupełności komu in-
nemu. 

o niezależności tytułu od intencji autora zaświadcza pisownia nazwiska. kazi-
mierz Wóycicki konsekwentnie we wszystkich swoich tekstach stosował rodową 
formę: z „y” 31, natomiast w wielu tekstach z epoki dotyczących Wóycickiego znaj-
dujemy formę z „j”, tak też jest w wypadku omawianego skryptu. należy więc sądzić, 
że tytuł nie został sformułowany przez Wóycickiego, wyszedł raczej spod ręki jego 
uczniów, choć można tu doszukiwać się jeszcze głębszych komplikacji. Jak za-
świadcza inny, przywoływany już skrypt – Estetyka form literackich – publikacje 
tego rodzaju opatrywano po prostu nazwą wykładu 32. 

estetykę form literackich wykładano w tkn w latach 1914/15, 1915/16, 
1916/17, być może także później. Jeśli dobrze rozpoznałem mechanizm nazywania 
skryptów, dość oczywisty zresztą, to w wypadku tekstu Wóycickiego podejrzewać 
wolno, że chodziło nie o „wykłady ze stylistyki historii literatury” – co już wyjaśni-
łem – ani o „wykłady ze stylistyki i historii literatury”, ale o „wykłady ze stylistyki 
i teorii literatury”. Wykłady na taki właśnie temat prowadził Wóycicki w interesu-
jącym mnie roku akademickim 1916/17 oraz w latach 1918/19 i 1919/20. Pomył-

31 takiej formy używali też brat kazimierza, Zygmunt, także wykładowca tkn, profesor botaniki, oraz 
jego synowie, taką do dziś posługuje się kazimierz Wóycicki – znany publicysta i politolog. Wyjątek 
zrobił kazimierz Władysław Wójcicki, dziadek autora Jedności stylowej utworu poetyckiego.

32 Co ciekawe, analogiczną historią może wykazać się tytuł Kursu językoznawstwa ogólnego de Saus-
sure’a – zob. Przedmowa wydawców francuskich. W: F. d e  S a u s s u r e, Szkice z językoznawstwa 
ogólnego. oprac. S. B o u q u e t, R. e n g l e r, przy współpr. A. W e i l. Przeł., wstęp, red. nauk. 
M. D a n i e l e w i c z o w a. Warszawa 2004. s. 25: „określenie »językoznawstwo ogólne« zawarte 
w owym tytule stanowiło odwołanie do administracyjnej nazwy wykładów genewskich. Choć wy-
rażenie to pod wpływem niemieckiego Allgemeine Sprachwissenschaft było w języku francuskim 
na początku XX wieku w powszechnym użyciu, nie miało ono w tym czasie odniesienia do żadnej 
ujednoliconej treści pojęciowej”. 
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ka jest do wyjaśnienia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wyrażenie „teoria literatury” 
było wtedy całkowitą niemal nowością, a określenie „historia literatury” niewątpli-
wie zniewalało siłą frazeologizmu. Ponadto – co wykażę dalej – maszynopis wykła-
dów przygotowywały także osoby o wątpliwych kompetencjach humanistycznych. 
można podejrzewać, że przepisywanie tekstu zostało zlecone. 

merytoryczne argumenty wspierające tezę o pomyłce w tytule znajdziemy tak-
że w treści Wykładów ze stylistyki. nie ma w nich jakiegoś dłuższego, autonomicz-
nego fragmentu, który uznać by można za stricte historycznoliteracki. owszem, 
pojawiają się czasem partie poświęcone analizie i interpretacji poszczególnych 
tekstów czy nawet paralele analityczne lub idiogenetyczne analizy procesu twór-
czego (jak w wypadku kolejnych wersji Stepów akermańskich), ale wszystkie te 
elementy mieszczą się zupełnie w zakresie, jaki przydzielał poetyce Wóycicki. Jeśli 
zaś próbować znaleźć dla nich inne uzasadnienie, to wydaje się, że były one w więk-
szości instruktażami „rozbiorów”, jakich w ramach wychowania estetycznego do-
konywać miał na lekcjach przyszły nauczyciel języka polskiego – przypomnijmy – 
modelowy słuchacz wykładów Wóycickiego. gdyby natomiast szukać poparcia dla 
tezy o poprawności tytułu zawierającego człon „historia literatury”, twierdząc, iż 
mamy do czynienia ze skryptem-hybrydą, skryptem z dwóch wykładów, to trzeba 
zauważyć, że w roku 1916/17 wykładał Wóycicki „literaturę XiX w.” i „historię 
dramatu i literatury dramatycznej”. materiał historycznoliteracki Wykładów ze 
stylistyki nie wypełnia w jakiś ścisły sposób tych dwóch kategorii. Drugiej prawie 
w ogóle, pierwszą – co oczywiste, przede wszystkim ze względu na wagę literatury 
romantycznej – tak, ale znajdziemy w materiale egzemplifikacyjnym również kra-
sickiego, Wacława Potockiego, XX-wiecznego już Żeromskiego i innych nie-XiX-
-wiecznych twórców. teza przeciwna, umieszczająca w drugim członie tytułu 
„teorię literatury”, znajduje natomiast poparcie bardzo mocne. Wykłady ze styli-
styki składają się bowiem z trzech części: stylistyki właśnie, poetyki i genologii. 
Dwie ostatnie części z pewnością można określić mianem teorii literatury, a wy-
dzielenie stylistyki jest zrozumiałe – jeśli tylko przyjmiemy kryteria podziału, jaki-
mi mógł posługiwać się Wóycicki. Wzorcem badań stylistycznych – choć traktowa-
nym bez nabożeństwa – było językoznawstwo Bally’ego, w którym stylistyka stano-
wiła dyscyplinę stricte lingwistyczną, wyraźnie pozbawioną ciągot estetycznych czy 
związanych z poetyką. Wóycicki temu rygoryzmowi się sprzeciwiał, czyniąc ze 
stylistyki dyscyplinę jeśli nie całkowicie przedmiotowo poetycką, to co najmniej 
pograniczną – stąd jej wyodrębnienie w tytule wykładów. We wcześniejszej i póź-
niejszej twórczości Wóycickiego znajdziemy dowody na to, że opierając się na ra-
dykalnie lingwistycznej stylistyce Bally’ego, proponował on stylistykę poetycką 33.

33 Zob. W ó y c i c k i, Historia literatury i poetyka, s. 62–63: „Przede wszystkim należy rozgraniczyć 
stylistykę ogólną i stylistykę poetycką [...]. główne zadania stylistyki poetyckiej dają się streścić 
w punktach następujących: ścisła i subtelna analiza słów pod względem zabarwienia wzruszenio-
wego i zawartości intelektualnej (znaczenia głównego, pobocznego i wartości uczuciowej), ich 
zharmonizowania, zespołu w zdaniach, analiza przenośni, postaci mowy, periodyzacji, budowy 
większych ustępów, wreszcie rytmiki, przede wszystkim traktowanej dotąd po macoszemu rytmiki 
prozy”. analogiczna koncepcja znajduje się w rozdziale Teoria stylu. Uwagi wstępne w Estetyce 
form literackich S e g a ł a.
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maszynopis

Z wyjątkiem strony tytułowej, która została wydrukowana, całość tekstu stanowi, 
jak przypuszczam, hektograficzną kopię maszynopisu. Jego właściwości pozwalają 
wnioskować o okolicznościach powstania. Jest raczej zupełnie nieprawdopodobne, 
by maszynopis wyszedł spod ręki samego Wóycickiego. Wydaje się niemożliwe, by 
znawca literatury pozytywizmu 34 mógł pomylić nazwisko Wokulskiego, zapisując 
je w formie „Prokulski”, a taką właśnie pomyłkę znajdujemy na stronicach 114 
i 117 Wykładów ze stylistyki; błędu tego rodzaju nie popełniłby też raczej słuchacz 
wykładów 35. Pomyłka uprawdopodobnia inne podejrzenie: iż maszynopis nie był 
pierwotną formą utrwalenia wykładu, musiała bowiem powstać podczas przepisy-
wania manuskryptu. łatwiej wyobrazić sobie, że ktoś zamaszyste wielkie „W” od-
twarza jako sekwencję liter „Pr”, niż że myli głoskię „w” z głoskami „pr”. Dodajmy 
przy tej okazji, iż na stronicach 190 i 252 Wykładów ze stylistyki odnajdujemy 
poprawną formę nazwiska Prusowskiego bohatera, co może skłaniać do wniosku, 
że przepisujących było co najmniej dwóch. Wydaje się to tym bardziej prawdopo-
dobne, iż jakość maszynopisu jest różna w zależności od miejsca. Część druga jest 
staranniejsza, prowadzona gęstszym zapisem (zauważalnie większa liczba znaków 
w wierszu 36), niekiedy pojawia się wariantywna konwencja wprowadzania cudzy-
słowu w cytatach 37. 

maszynopis ma podwójną numerację, znaną ze składu drukarskiego. Pierwsza 
to zwykła ciągła paginacja poszczególnych stronic (skrypt zawiera 293 stronice, 
w tym stronę tytułową i następną, bez numeru), druga – z pewnych względów waż-
niejsza – to numeracja arkuszy drukarskich. Pojawia się ona w stopce co 16 stro-
nic w postaci dopisku: „Stylistyka” (po lewej stronie) i „arkusz 2-gi” (po prawej) lub 
podobnego 38; odnotowano 19 arkuszy. Pozwala to stwierdzić, że maszynopis jest 
kompletny i przygotowany do bezpośredniego powielenia w formie arkusza in octa-
vo 39. numeracja arkuszy ma bowiem sens wyłącznie w takim wypadku, jest to więc 
tekst poniekąd „złamany”. 

W maszynopisie zastosowano głównie jedno wyróżnienie typograficzne – w po-
staci podkreślenia tekstu linią przerywaną, inne wyróżnienia: kapitaliki i spacjo-
wanie, pojawiają się tylko w tytułach rozdziałów. mała gama efektów typograficznych, 
jakich dostarcza maszyna do pisania, sprawia, że te, które są dostępne, grzeszą 

34 Walka na Parnasie i o Parnas k. W ó y c i c k i e g o  (Warszawa 1928) uchodzi w badaniach nad 
pozytywizmem za pracę przełomową.

35 Wykluczyć trzeba pomyłkę mechaniczną – w obowiązującym od 1873 r. remingtonowskim układzie 
klawiatury maszyny do pisania (podobnie jak klawiatury komputera) jest mało prawdopodobne 
przypadkowe wciśnięcie sekwencji klawiszy „Pr” zamiast „W”.

36 np. na s. 16 jest to około 49–50 znaków (ze spacjami) w linii, a na s. 113 już 56–57.
37 W cytacie z tekstu wierszowanego cudzysłów nie jest stosowany tylko na otwarcie i na zamknięcie, 

ale każdy wers zaczyna się znakiem cudzysłowu.
38 Pierwszy arkusz nie jest numerowany.
39 nie zdołałem ustalić, czy w takim formacie działały także hektografy. Skoro na karcie tytułowej 

znajdujemy informację o drukarni: „Zakłady graficzne tow. B. a. Bukaty. Wspólna nr 46”, należy 
podejrzewać, że druk został powielony profesjonalnie, a nie metodą chałupniczą, więc format po-
wielenia mógł być stosunkowo duży.
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wieloznacznością. tak jest w tekście Wykładów ze stylistyki zwłaszcza w wypadku 
podkreśleń. W wyjątkowych sytuacjach próbuje się wykorzystać maksimum moż-
liwości środków typograficznych, kiedy Wóycicki chce uzmysłowić różnice intona-
cyjne powstające w hyperbatonie, posługuje się podkreśleniem pojedynczym i po-
dwójnym, jak np. na stronicy 46. trzeba zauważyć, że podkreślenie jest graficznym 
środkiem wyróżnienia właściwym zwłaszcza pismu odręcznemu, co, po pierwsze, 
potwierdza sąd o tym, że maszynopis powstał z przepisania manuskryptu, a po 
drugie – sugeruje, iż ów manuskrypt nie był efektem stenografowania wykładu 
głoszonego; podkreślenia, choć wieloznaczne (czyli wyróżniające parę kategorii 
zjawisk), to jednak najczęściej są konsekwentne (w ramach owych kategorii), po-
nadto nie spotykamy podkreśleń nieuzasadnionych lub jawnie błędnych (co mo-
głoby się zdarzyć słuchaczowi-stenografiście, a na pewno maszynistce zmieniającej 
Wokulskiego w „Prokulskiego”). na odbitkach maszynopisu widać, że poddany on 
został swego rodzaju korekcie technicznej, polegającej na poprawieniu literówek 
i ręcznym uzupełnieniu źle lub słabo odbitych czcionek, co miało zapewnić dobrą 
jakość odbitki (możemy to zauważyć np. u dołu stronicy 238).

kopie kart maszynopisu zostały uszkodzone podczas prac introligatorskich, 
niektóre karty wyrównano, odcinając 1–2-literowy fragment marginesu, co sprawia, 
że poprawna lekcja tekstu wymaga – nieproblematycznych na szczęście – emen-
dacji.
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gatunki mowy i pisma

Jakiś czas temu edward Balcerzan ujawnił najbardziej wstydliwą tajemnicę geno-
logii 40. Jej najogólniejszą treść sprowadzić można do twierdzenia, że genologia nie 
może być dziedziną ściśle teoretyczną; ujmując sprawę nieco węziej, należy powie-
dzieć, iż jakiekolwiek działanie typologiczne w zakresie gatunków literackich nie 
ma sensu, jeśli nie odwzorowuje historycznego procesu wytworzenia podziałów 
genologicznych. i nie chodzi tu tylko o historię wewnętrzną gatunku, ale też o splot 
różnych historyj: gatunku, mniej lub bardziej sformułowanych poetyk towarzyszą-
cych jego powstaniu (w tym ich stanowisko wobec gatunku), wachlarza strategii 
odbiorczych itp. W wypadku tekstów takich, jak Wykłady ze stylistyki, spotykamy 
się z tworem, którego ewolucja gatunkowa – choć jedynym jej śladem ów skrypt – 
odbyła się w bardzo krótkim czasie. kiedy piszę o ewolucji gatunkowej, odwołuję 
się do znanej intuicji, wykorzystanej niegdyś przez tzvetana todorova, wedle której 
gatunki wtórne (takie jak powieść, traktat naukowy) pochodzą od stabilizowanych 
aktów mowy, pojmowanych według teorii pragmatycznych 41. Zatem – w tym trybie 
wyjaśniania – powieść czy traktat naukowy wyewoluowały z jakiegoś pierwotnego 
gatunku mowy (niezłożonego) albo raczej z gatunków mowy, tak jak np. teksty 
modlitw wyewoluowały z aktu modlenia się i takiegoż gatunku mowy. obie sytuacje 
dzieli tylko różnica stopnia i komplikacji. Zakłada się np., że biegu ewolucji powie-
ści nie da się wyprowadzić, ponieważ jest niesamowicie skomplikowany, ale ana-
logiczny do sytuacji mniej złożonych (jak w modlitwie), co ma potwierdzać tezę 
o mechanizmach ewolucji. W naszym wypadku sytuacja wydaje się lepsza: od 
przekształcenia aktu mowy (wykładu) w gatunek piśmiennictwa naukowego (skryp-
tu-podręcznika) mija niewiele czasu. Przy czym trzeba zaznaczyć, że jest to proces 
ujęty w płytkiej perspektywie ontogenetycznej: powstania tego właśnie tekstu (w 
takim gatunku) z tego właśnie wykładu (w takim gatunku). głęboka perspektywa 
filogenezy – a więc kwestii, kiedy i jak skrypt w ogóle wykształcił się na podstawie 
wykładu – została tylko wspomniana przy okazji omawiania hektograficznych tech-
nik powielania. mimo tych zastrzeżeń pokusa rekonstrukcji ciągu ewolucyjnego 
pozostaje. Zanim zacznę wpisywać Wykłady ze stylistyki w ów, traktowany bez 
ortodoksji, schemat ewolucjonistyczny, jeszcze coś wyjaśnię.

Związanie genologii lingwistycznej z genologią tekstów pisanych (też literackich) 
oprócz znacznego potencjału heurystycznego i eksplanacyjnego wprowadza zagro-
żenia, a najpoważniejsze z nich to tzw. naturalizacja gatunków. Posługuję się wy-
rażeniem Stanisława Balbusa 42 w trochę szerszym zakresie niż on sam. Uznaję za 
naturalizujące takie próby wyjaśnienia gatunków złożonych, które powodują jedy-
nie ich redukcję do gatunków mowy, a więc do zjawisk stricte lingwistycznych. tego 
rodzaju atomizm kwestionuje autonomię gatunków złożonych, nadto sugeruje 
pewną jednokierunkowość rozwoju (od prostych do złożonych, czyli od mowy do 

40 E. B a l c e r z a n, W stronę genologii multimedialnej. W zb.: Genologia dzisiaj. red. W. Bolecki, 
i. opacki. Warszawa 2000, s. 91.

41 tz. t o d o r o v, O pochodzeniu gatunków. Przeł. A. L a b u d a. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3. 
trzeba dodać, że w tekście todorova widać ewidentne wpływy Bachtinowskie.

42 S. B a l b u s, „Zagłada gatunków”. W zb.: Genologia dzisiaj, s. 24–25.
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piśmiennictwa). Wydaje się, że te relacje mogą mieć charakter bardziej synerge-
tyczny i działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

W tym wypadku naturalizacja nie będzie grozić, kiedy uzmysłowimy sobie, że 
pierwotna sytuacja wykładu – choć z natury oralna – ma niewiele wspólnego ze 
spontanicznością komunikacji mówionej. Dość konsekwentnie wcześniej określałem 
ją nacechowanym stylistycznie, nieco staroświeckim terminem „oracja”, co miało 
zaznaczać ową niespontaniczność, ale też lokować w perspektywie komunikacji 
retorycznej, czyli komunikacji mówionej, kierowanej do wielu (wykład), lecz przede 
wszystkim przygotowanej, sztucznej, a nie naturalnej. Wykład to także forma mo-
nologowa, odmienna od dialektycznej formy np. Platońskich dialogów lub „lekcji” 
w scholastycznym uniwersytecie. gdyby użyć klasycznej terminologii Waltera onga, 
powiedzieć by można, że oralność wykładu jest skrajnie wtórna, co oznaczałoby 
dużą przewagę mechanizmów werbalizacji pisemnej nad rdzennie oralnymi w tej 
formie komunikacji 43. Przejęcie ongowskiego podziału na oralność pierwotną 
i wtórną zabezpiecza zatem moją propozycję przed zagrożeniami naturalizacji. mowa 
retoryczna jest – również dla onga – przykładem komunikacji mieszanej, pozornie 
oralnej. W moim ujęciu za retoryczne uznaję te cechy tekstu – z natury raczej pi-
semne – które odsyłają do mechanizmów dyspozycji, a w efekcie do kompozycji 44.

Przygotowanie wykładu odbywało się pod bezpośrednią presją złożonej sytuacji 
pragmatycznej, ze stałym pytaniem: „co robię?”, i wypracowywaniem kompromisu 
pomiędzy możliwymi odpowiedziami. Zgodnie z szeroko pojętą intuicją bachtinow-
sko-austinowską to, „co robię”, może mieć także wymiar genologiczny. Przede 
wszystkim Wóycicki wykładał, ale wykładanie odbywało się w dwóch horyzontach: 
bliższym, aktualnym horyzoncie pojedynczego spotkania, godziny czy dwóch, któ-
re należało zaplanować i wypełnić odpowiednią treścią, i w odleglejszym planie 
całego kursu, który w tym wypadku obejmować miał możliwie kompletną wiedzę 
z zakresu teorii literatury. analogicznie – tekst wykładów (w tym wypadku Wykła-
dów ze stylistyki) oscyluje między dwoma genologicznymi biegunami. Jeśli ciąży 

43 Zob. W. J. o n g, Oralność języka. W: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł., 
wstęp J. J a p o l a. Lublin 1992, s. 32: „oralność kultury nie zmienionej znajomością pisma lub 
druku nazywam »oralnością pierwotną«. Jest ona »pierwotna« (primary) w stosunku do »oralności 
wtórnej« dzisiejszej kultury wysokiej technologii [...]. Dzisiaj właściwie nie istnieją pierwotne kul-
tury oralne, ponieważ każda kultura wie o piśmie i jakoś jego skutków doświadcza”. 

44 Skomplikowany status retoryki o n g  (ibidem, s. 30) wyjaśnia następująco: 
 „grecki pierwowzór (technē rhētorikē), »sztuka wymowy« (skracany zazwyczaj do rhētorikē) odsyła 

w zasadzie do oralnego mówienia, chociaż jako wyważona zorganizowana »sztuka« czy nauka – na 
przykład Retoryka arystotelesa – była retoryka, i być musiała, wytworem pisma. Rhētorikē (czy 
retoryka) oznaczała w zasadzie publiczne przemawianie lub oratorstwo i bezwiednie pozostawała 
przez wieki – nawet w kulturze piśmiennej i typograficznej – paradygmatem każdego dyskursu, 
w tym także pisma. [...] od początku zatem pismo nie redukowało oralności, lecz ją uwypuklało, 
umożliwiając organizację elementów konstytutywnych czy »zasad« oratorstwa w »kunszt« naukowy, 
konsekwentnie uporządkowany korpus, wyjaśniający, jak i dlaczego mowa osiąga i jest w stanie 
spowodować osiągnięcie zamierzonych różnorodnych skutków.

 Wszakże owe mowy – lub innego rodzaju wykonania oralne – które badano jako elementy retoryki, 
nie mogły właściwie być mowami, które miałyby być wygłoszone oralnie. Po wygłoszeniu mowy nie 
pozostawało po niej nic, na czym można by pracować. to, czego używamy do »badań«, musi być 
tekstem mowy, która została zapisana [...]”. 
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ku notowaniu treści pojedynczego wykładu, ukazuje swoją skryptową naturę, 
ograniczoną przede wszystkim specyficzną czasową i tematyczną perspektywą. 
Jeśli zaś nakierowany jest na całość wykładów ujętą w kurs, wtedy ujawnia się 
syntetyczny, podręcznikowy charakter. Pogłębiając genologiczną analizę Wykładów 
ze stylistyki, można powiedzieć, że podstawę gatunkową pierwszej z wymienionych 
sytuacji stanowi notatka, a raczej notatki (i – odpowiednio – notowanie). Hetero-
morficzność tego gatunku, na którą czasem zwracają uwagę badacze diarystyki 
autobiograficznej 45, polega na przeplataniu się notatek różnotematycznych. W wy-
padku skryptu Wóycickiego w pierwszym, wyraźnie wtórnie oralnym fragmencie 
części dotyczącej stylistyki pojawiają się obszerne wtrącenia poświęcone „rozbiorom” 
poszczególnych dzieł, luźno związane z podstawowym kursem, przy tym – co cha-
rakterystyczne – długie; wywołują one, najoględniej rzecz ujmując, wrażenie nudy 
i jałowości, w całości tekstu wyglądają na nieumotywowane, zbędne, nawet słabe.

notatki stanowią raport z czynności wykładania 46, co sprawia, że odwzorowu-
ją jej heterogeniczną motywację. W wypadku „rozbiorów” składowa heterogeniczna 
jest dobrze wyczuwalna. Po pierwsze, funkcjonują one bardziej na prawach dygre-
sji niż egzemplifikacji. Po drugie, ilustrują przede wszystkim modelową sytuację 
analizy literackiej na potrzeby szkolnego wychowania estetycznego – stąd nieco 
niższy, mniej wyrafinowany ich poziom. Słuchaczami wykładów Wóycickiego byli 
głównie obecni i przyszli nauczyciele, w ten sposób terminujący w fachu interpre-
tatora. Wrażenie jałowości i nudy „rozbiorów” jest spowodowane efektem spłasz-
czenia perspektywy, jaki uzyskujemy transformując mowę oralną, ze wszystkimi 
intonacyjnymi, gestycznymi, aktorskimi jej przywilejami, na tekst pisany 47, ponad-
to – co powiększa efekt spłaszczenia – w psychoestetycznej ramie poetyki Wóycic-
kiego cele „rozbioru” były inne niż te, które sobie zazwyczaj dziś wyobrażamy. 
Chodziło o wywołanie przeżycia estetycznego, a nie o interpretację sensu stricto – 
rekonstrukcję znaczenia. „rozbiór” można sobie bez większej przesady wyobrazić 
jako procedurę wprowadzania w pewien stan duchowy. Był to zabieg dość żmudny 
i skomplikowany, gdzie indziej przytacza Wóycicki warunki powodzenia takiej pro-
cedury 48. tekst pisany nie może oddać wszystkich niuansów tego zdarzenia, które, 
jak myślę, musiało być mocno modelowane odbiorczym rezonansem słuchaczy.

Zgodnie z tym, co stwierdziłem wcześniej, nie ma jednokierunkowej determi-
nacji, w której właśnie w czynności, w akcie mówienia ustanawiają się najważniej-
sze cechy gatunkowe, rolą zaś utrwalenia jest przyjęcie tych cech z dobrodziejstwem 
inwentarza i jedynie ich stabilizacja. W gruncie rzeczy taki podział jest pozorny, bo 
oracja, jako przygotowana, to też wytwór. następuje zatem sprzężenie zwrotne, 
synergia między wykładową actio a tekstem wykładów. Pisząc jaśniej: można wy-

45 Zob. Ph. L e j e u n e, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów. „Pamiętnik Literacki” 2006, 
z. 4, podrozdz. Nośnik.

46 W tym wypadku notatki odzwierciedlają zarówno treść, jak i przebieg wykładu. Zupełnie inaczej 
sprawa wygląda, gdy w grę wchodzą kompozycje redakcyjne z notatek, jak Kurs językoznawstwa 
ogólnego czy prelekcje Schlegla – oddają one treść wykładu, ale nie ich przebieg.

47 to tylko najłatwiej uchwytne skutki przetworzenia, według o n g a  (op. cit.) o wiele poważniejsze 
zmiany nastąpiły w trakcie transformacji pierwotnej oralności na piśmienność.

48 k. W ó y c i c k i, Rozbiór literacki w szkole. B.m.r. [zapis pod tekstem: Warszawa 1920–1921], 
s. 17–18.
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kładać, mając na uwadze perspektywę krótką, jednego wykładu, bądź perspektywę 
długą – całego kursu. i można to robić, biorąc (lub nie) w rachubę przyszły utrwa-
lony tekst (skrypt, który ma powstać). Żeby posłużyć się nieco metaforyczną w tym 
wypadku analogią literacką, wolno napisać, iż w sytuacji nastawienia na pojedyn-
cze zdarzenie uzyskamy narrację bardziej epizodyczną, w sytuacji zaś nastawienia 
na całość kursu – narrację epicką, wielowątkową czy symultaniczną. 

Wykłady ze stylistyki oscylują między biegunami epizodyczności i epickości, 
między tekstem notowanym a tekstem skomponowanym. Wydaje się, że tekst utrwa-
la w tym wypadku prowizoryczność sytuacji. mimo że całość skryptu jest wyraźnie 
trójdzielna (części poświęcone stylistyce, poetyce oraz genologii), to pierwsza część 
nie została opatrzona tytułem i w znacznej mierze ma strukturę pochodzącą z pro-
cesu notowania. Pomińmy tu kontrowersję, czy jest to rzeczywiste notowanie przez 
słuchaczy, czy efekt „autodyktowania” tekstu przeznaczonego do odczytania, czy 
może zapisanie z pamięci wygłoszonego wcześniej wykładu. Początkowa część, sty-
listyczna, ma jedynie podział prelekcyjny: Wykład I, Wykład III, Wykład IV itd., aż 
do Wykładu VIII 49. następnie zmieniają się zasady tytułowania, znika nazewnictwo 
„wykładowe” i pojawia się tematyczne (np. rozdział o tytule Porównania itp.), ale 
narrację nadal nazywać trzeba epizodyczną. Definitywnie zmienia się to pod koniec 
części stylistycznej, kiedy epizodyczny horyzontalny i linearny ciąg cząstek zastą-
piony zostaje hierarchiczną kompozycją wertykalną w postaci rozdziału Rodzaje 
stylów. najpierw prezentowana jest koncepcja podziału stylów – wzorowana na 
nauce o stylach uprawianej przez Johannesa Volkelta i jej podobnych – po czym 
każdy z rodzajów omawia się w osobnym podrozdziale. towarzyszy temu zmiana 
charakteru samej narracji. Żeby nie mnożyć i tak skomplikowanych relacji między 
oralnością a piśmiennością, posłużę się przykładem. na jednej stronicy Wykładów 
ze stylistyki (s. 25) sąsiadują ze sobą dwa następujące fragmenty:

różnice między wyrazem „zmarła” i „umarła” leżą w różnych dziedzinach; a więc nie tylko w war-
tości uczuciowej, lecz i w znaczeniu pobocznym. „Umarła” jest to wyraz pospolity, „zmarła” zaś jest 
bardziej uroczysty, szlachetniejszy i stosuje się do rzeczy wyższych. „Zmarła” wyraża obojętność, lecz 
jednocześnie pewien szacunek; zaś „umarła” wyraża ciepło i serdeczność. między tymi wyrazami wystę-
pują również różnice obrazowości. Więc wyraz „umarła” będzie bardziej obrazowy i plastyczny niż wyraz 
„zmarła”. np. „umarły uczucia”.

– oraz kończąca wykład, wyodrębniona w formie dodatku Uwaga:

Przy ćwiczeniach tego rodzaju trzeba się trzymać pewnej metody. metoda ta będzie polegała na 
tym, że uczeń lub uczennica powinni przede wszystkim zastanowić się, co czują w chwili, gdy wyma-
wiają dany wyraz. Umiejętność nauczania, pedagogika polega na tym, żeby iść za myślą ucznia, nie 
ciągnąc go za sobą, narzucając mu swój sposób myślenia.

interpunkcja podkreśla jeszcze zmianę oralnego toku parataktycznego w pierw-

49 rzuca się w oczy brak rozdziału o tytule Wykład II. może to być prosty błąd numeracji, niewyklu-
czone także, że nie utrwalono jego treści, choć to mało prawdopodobne, w toku wykładów nie 
odczuwa się bowiem jakiejś „wyrwy” tematycznej. Przypominam, iż paginacja i numeracja arkuszy 
jest ciągła i bez uchybień. trzeba też dodać, że rozdziały-wykłady są dwukrotnie uzupełniane 
odpowiednimi suplementami: Uzupełnieniem do wykładu I oraz Uwagą – do Wykładu VI.
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szym fragmencie na hipotaksę języka pisanego we fragmencie drugim. Prócz od-
miennego intonacyjnego uformowania widać też inny mechanizm tekstotwórczy 
w drugim wypadku. można podejrzewać, że Uwaga w normalnym opracowaniu 
wydawniczym pojawiłaby się jako przypis, a więc twór już nawet nie cyrograficzny 
– jak by powiedział ong – ale typograficzny. to moment przejścia od tekstu noto-
wanego do komponowanego 50. Hierarchiczna, wertykalna kompozycja da o sobie 
znać najsilniej w metodologicznym, a przez to też metatekstowym wstępie przygo-
towującym część dotyczącą poetyki obiektywnej (Poetyka, czyli teoria literatury), 
gdzie obok nowej dyscypliny naukowej zaplanuje się również kompozycję tekstu jej 
poświęconego.

gdy notatka powstaje jako efekt zapisu wykładu, otrzymujemy jeden z jej ge-
nologicznych wariantów; innym typem będzie skrótowy, streszczony tekścik, przy-
gotowany jako szkielet przyszłej oracji. istnieją w Wykładach ze stylistyki momen-
ty, które zakwalifikować można do tej odmiany. kiedy na stronicy 43 Wóycicki 
podaje przykład rozwiniętego mickiewiczowskiego porównania, zaznaczając cytat 
w skrótowy sposób: „Jako-wil” – to nie mamy raczej wątpliwości, że nie jest to peł-
ny cytat, tylko całkowicie prywatny sygnał tekstu do zacytowania w całości podczas 
wykładu 51. 

Podobną sytuację, gdy tekst daje powody do przypuszczenia, że został sporzą-
dzony pierwotnie jednak w formie pisemnej, znajdziemy przy okazji wprowadzania 
przez Wóycickiego elementów graficznych. Podstawowe typy układów fabularnych 
prezentuje on za pomocą symbolicznych grafik. niestety, metoda poligraficzna 

50 na tej samej stronicy widnieje informacja bibliograficzna podana w formie zupełnie kolokwialnej: 
„Przykłady powyższe zaczerpnięte z książki napisanej przez Duńczyka lub Szweda agrellego. książ-
kę tę napisał agrelli po polsku, gdyż znał ten język doskonale”. Sigurd a g r e l l  (1881–1937) był 
Szwedem, profesorem uniwersytetu w Lund, część przykładów cytowanych przez Wóycickiego 
pochodzi z wydanej po niemiecku rozprawy doktorskiej S. a g r e l l a  Aspektänderung und Aktions- 
artbildung beim polnischen Zeitworte. Ein Beitrag zum Studium der indogermanischen Präverbia 
und ihrer Bedeutungsfunktionen (Lund 1908, s. 3–5); po polsku ukazało się obszerne materiałowe 
uzupełnienie tej rozprawy: Przedrostki postaciowe czasowników polskich. kraków 1918.

51 Cytat, który miał tu posłużyć Wóycickiemu jako przykład, pochodzi z ks. V Pana Tadeusza  
A. m i c k i e w i c z a  (w: Dzieła wszystkie. t. 4. oprac. k. g ó r s k i. Wrocław 1969, s. 117–118) 
i brzmi następująco: 

Jako wilk, obskoczony znienacka przy ścierwie,
rzuca się oślep w zgraję co mu ucztę przerwie,
Już goni, ma ją szarpać, wtem śród psiego wrzasku
trzasło ciche półkurcze, wilk zna je po trzasku,
Śledzi okiem, postrzega, że z tyłu za charty,
myśliwiec wpół schylony, na kolanie wsparty
rurą ku niemu wije, i już cyngla tyka,
Wilk uszy spuszcza, ogon podtuliwszy zmyka,
Psiarnia z tryumfującym rzuca się hałasem,
i skubie go po kudłach, zwierz zwraca się czasem,
Spojrzy, klapnie paszczęką, i białych kłów zgrzytem
Ledwie pogrozi, psiarnia pierzcha ze skowytem:
tak i gerwazy z groźną cofał się postawą,
Wstrzymując napastników oczyma i ławą,
aż razem z Hrabią wpadli w głąb ciemnej framugi. 

 ten sam przykład, ale podany jako rozwinięty cytat (inna rzecz, że błędnie zlokalizowany: ks. ii), 
znajdziemy w Estetyce form literackich (s. 149).
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stosowana do powielania skryptów, której felerów najwidoczniej Wóycicki był świa-
domy, mogła powodować złą reprodukcję. Dlatego obok jednej z grafik, na stronicy 
154, znajduje się odpowiednie wyjaśnienie („można by to jeszcze oznaczyć kropko-
waną linią”). 

Podkreślam znaczenie sprzężenia zwrotnego między oracją a notacją (zapisem), 
ponieważ niejednokrotnie uchodzi ono uwadze 52. Jeśli Dąbrowska twierdzi, że 
Chrzanowski wykładając dyktował, to mamy skłonność do rozumienia tej sytuacji 
jako zautomatyzowanej czynności powielenia jakiegoś gotowego tekstu, w którym 
element oracyjny jest ograniczony do minimum. trzeba jednak dostrzec, że już ów 
dyktowany tekst (zwłaszcza ten a vista, ale także ten przygotowany 53) ujawnia 
w sobie cechy charakterystyczne dla wygłoszenia (nawet tak kalekiego, jak dykto-
wanie). Będzie to wyraźnie dostrzegalne, gdy ramę komunikacyjną takiego tekstu 
nakierowaną na mowę publiczną porównamy np. z intymną, nieco liryczną ramą 
eseju czy autobiografistyki.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że złą opinię dyktowanie zyskało chyba sto-
sunkowo niedawno. Dziś zupełnie wykluczone, na początku XX w. – jak widać 
u Dąbrowskiej – chyba normalne i tolerowane, w połowie XiX w. chwalone i zale-
cane 54. Célestin Hippeau, pisząc o nowatorstwie uniwersytetów niemieckich, pod-
kreślał praktyczność tej formy wykładu 55.

52 Doświadczenie poucza, że sprzężenia zwrotne bywają wielofazowe i przybierają czasem formę, 
którą można nazwać rekursją. Dzieje się tak, kiedy wykład polega na odczytywaniu skryptu wła-
snego wykładu.

53 można przyjąć, że są to sytuacje wariantywne: w dyktowaniu a vista przeważa element oracyjny 
powściągany, modyfikowany normami tekstu pisanego (jakim jest skrypt), w dyktowaniu przygo-
towanym pisany tekst pierwotny jest aktywizowany regułami oracji.

54 oczywiście, dyktowanie ma inne uwarunkowania i usprawiedliwienia w sytuacjach opresyjnych, 
gdy działa cenzura.

55 Zob. m. C. H i p p e a u, Wychowanie publiczne w Niemczech. Przeł. S. B e ł z a. Warszawa 1874, 
s. 155: „Profesorowie francuskich wydziałów naukowych, zmuszeni przygotowywać się na każdą 
lekcję, poddani są przez to pracy bardzo przykrej, jeżeli chcą godnie odpowiedzieć wszystkim wy-
maganiom swoich słuchaczy. niemiecki profesor nie zadaje sobie z tym tyle trudu. Zazwyczaj 
przynosi on na lekcję swoje notatki składające kurs naprzód ułożony i dyktuje je albo czyta tak 
wolno, ażeby uczniowie mogli niemal każde jego słowo zapisać. Po trzechkwadransowym wykładzie 
opuszcza audytorium bez znużenia, toteż przy takim urządzeniu może on wykładać dwa albo i trzy 
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Czasami relacje między oracją a jej utrwaleniem skutkują efektami nieprzewi-
dywalnymi. kiedy wykład jest utrwalany za pomocą środków najzupełniej technicz-
nych, np. zostaje nagrany – a więc kwestia utrwalenia pozostaje poza troską mów-
cy – następnie zaś zredagowany i przekształcony w formę drukowaną możliwie bez 
ingerencji (a raczej z pieczołowitością w zachowaniu pierwotnego, oralnego charak-
teru), dochodzi do poważnego przesunięcia komunikacyjnego. Do czegoś, co można 
nazwać beletryzacją narracji wykładu. Długi, zazwyczaj ekspresyjny, oralny, ale 
podany w formie druku monolog mieści się lepiej w powieściowym stylu odbioru 
(zwłaszcza narracji wypowiadawczej) niż w jakimkolwiek stylu komunikacji nauko-
wej. egzemplifikacją są wspomniane wykłady ingardena. różnicę uwyraźni kontrast. 
kiedy uczestniczę w wykładzie, monologowanie mówcy jest dla mnie stylowo neu-
tralne; nawet gdy oglądam wykłady np. Willarda van ormana Quine’a czy Leszka 
kołakowskiego w telewizji lub w internecie, nie mam wrażenia sztuczności komu-
nikacji. natomiast lektura nagranych i następnie spisanych wykładów ingardena 
skutkuje włączeniem powieściowego stylu odbioru, a zatem wrażeniem kolizji, 
dysonansu 56. Fenomenolog z autora przeistacza się w nieomal literacki podmiot 
tekstu, a zarazem główną jego postać, tym samym treść jego wykładu nabiera cech 
quasi-sądu, przekracza granicę fikcji. to, co tu zostało napisane, jest niewątpliwie 
przesadą, ale chodzi o podkreślenie pewnej możliwości odbiorczej (a nie realności), 
o aspekt komunikacyjny raczej niż o złożoną realną sytuację odbioru.

Znamy bardzo dobrze poglądy metodyczne Wóycickiego. Dlatego, mimo sporych 
różnic dzielących akademickie studiowanie od nauki w szkole, trudno się spodzie-
wać, że znaleźlibyśmy w zwolenniku wychowania estetycznego, który lekcję trak-
tował jak zdarzenie artystyczne, propagatora wykładu dyktowanego. Dyktowanie 
było najpewniej dla Wóycickiego stratą czasu. Wykluczałaby je także bardzo gro-
teskowa „forma dźwiękowa”. Jeśli istnieje skrypt (lub planuje się jego sporządzenie), 
zmienia się całkowicie ekonomia wykładu. i prelegent, i słuchacze nie muszą brać 
pod uwagę potrzeby notowania treści wykładu. Dodajmy, że w omawianym wypad-
ku sytuacja jest w jakimś sensie szczególna. nie ma przecież podręcznika ani 
żadnego syntetycznego opracowania o wyższych aspiracjach poznawczych dotyczą-
cego teorii literatury takiej, jakiej nauczał Wóycicki 57. a więc kurs wykładów i skrypt 
muszą dążyć do syntetyczności, do możliwie kompletnego wypełnienia przedmio-
towego zakresu dyscypliny.

Zatem powstanie Wykładów ze stylistyki mogło być motywowane chęcią uwol-
nienia prelekcji kursowych od dyktowania. W rocznicowej monografii tkn (wyda-
nej w 1916 r.) podsumowującej początkowe 10 lat oficjalnej działalności znajdzie-

nawet razy dziennie, nie przerywając sobie swoich własnych prac. Ponieważ wie on, iż po upływie 
każdego trzechlecia skład słuchaczy całkowicie się odmieni, wystarcza mu zatem z biedą zapas 
jedynie na te trzy lata. rozpoczynając swój zawód, układa on notatki, nie przestając ich w ciągu 
życia wzbogacać własnymi spostrzeżeniami i uwagami”. 

56 Skłania to również do przypuszczenia, że lepszą formę utrwalania wykładu stanowi skrypt, bo 
oprócz tego, iż brak w nim dziwnych efektów narracyjnych, pozbawiony on jest także innych wad; 
prowizoryczność tej formy wypowiedzi chroni go przed krytyką. możliwość innego rodzaju to kom-
pozycja redakcyjna oparta na notatkach (autora lub słuchaczy).

57 Pisał o tym W ó y c i c k i  niemal dekadę wcześniej (O nauczaniu języka polskiego w klasach niższych 
szkoły średniej).
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my postulat dostarczenia słuchaczom tego rodzaju materiałów i książek 58; możli-
we, iż Wykłady ze stylistyki były pierwszą próbą spełnienia tego wniosku. Dodam, 
że dyktowanie trzeba rozumieć tu niedosłownie i szeroko: jako symbol wszelkich 
mechanizmów regulujących czy ułatwiających notowanie (także mnemotechnicz-
nych) 59. niewątpliwie praca Wóycickiego dąży do syntetyczności, jej trzy części 
(dotyczące stylistyki, poetyki i genologii) wyczerpują zakres teorii literatury w sen-
sie szerokim 60. ale z kompletności Wykładów ze stylistyki czasami się rezygnuje. 
raz, ze względów najzupełniej praktycznych, kiedy Wóycicki sygnalizuje jedynie 
krótkim rozdzialikiem kwestię „formy dźwiękowej prozy polskiej i wiersza polskie-
go” 61. nie należało tracić czasu, papieru i pieniędzy na podawanie informacji już 
omówionych gdzie indziej w sposób wyczerpujący 62. Po drugie – bardziej znaczący 
moment rezygnacji z syntezy to część poświęcona poetyce. Jak dowiadujemy się 
z krótkiego metodologicznego wstępu oraz tytułu, dotyczy ona wybranego obszaru 
poetyki, poetyki obiektywnej w jej wariancie statycznym 63. Swoiste przemilczenie 
obejmujące inne dziedziny poetyki sygnalizuje, z jednej strony, prowizoryczny 
jeszcze stan wiedzy (pozostałe gałęzie nie są jeszcze opracowane), z drugiej – pod-
kreśla wagę subdyscypliny już wstępnie opracowanej: poetyki obiektywnej. Stawia 
ją w pozycji rdzeniowej i uprzywilejowanej. Skrypt czerpie witalność poznawczą 
z pierwotnej spontanicznej sytuacji wykładu; nie obarczony krępującą sankcją 
konkluzywności, jest – jak widać – miejscem próby 64 i eksploracji. to tutaj można 

58 Skrypty na pewno publikowało stowarzyszenie studentów Wydziału ogrodniczego „Planta” (zob. 
Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 57), a także wspomniani już słuchacze Wydziału 
technicznego. akcja wydawnicza na Wydziale Humanistycznym – dodajmy, najlepszym wydziale 
– według redaktorów monografii 10-lecia tkn nie powiodła się, co obiecywano nadrobić (zob. ibidem, 
s. 155).

59 np. przesadne (choć nieretoryczne) powtarzanie, notowanie na tablicy przez wykładowcę, stoso-
wanie graficznego „wsparcia” wykładu (tabele, grafy, wykresy, rysunki), itp.

60 Wąskie znaczenie pojawia się w tytule części drugiej – Poetyka, czyli teoria literatury – w tym wy-
padku wyrażenie „teoria literatury” rozumieć chyba należy: ‘teoria dzieła literackiego’, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę, że Wóycicki dostarcza nam wariantu obiektywnego poetyki. Ujęcie 
szerokie „teorii literatury” funkcjonowało równolegle do wąskiego – specjalność, jaką przysądzano 
Wóycickiemu jako wykładowcy, to teoria poezji (zob. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, 
s. 130).

61 Chodzi o rozdział O akcentacji w Wykładach ze stylistyki (s. 79–82).
62 Praca k. W ó y c i c k i e g o, nosząca właśnie tytuł Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza pol-

skiego, została wydana w r. 1912, była więc w Warszawie książką nową i chyba dostępną, jeśli nie 
z pierwszej ręki, to na pewno u któregoś z kilkunastu żydowskich antykwarzy z ulicy Świętokrzy-
skiej. o roli antykwariatów i zbiorów bibliofilskich w życiu naukowym Warszawy tamtego czasu 
pisze J. m i c h a l s k i  (55 lat wśród książek. Wspomnienia, wrażenia, rozważania. Przedm. 
B. B o r o w y. Warszawa 1950).

63 tytuł ma formę zawężających się obszarów przedmiotowych: Poetyka systematyczna. Poetyka 
obiektywna. Część statyczna. oprócz poetyki systematycznej projekt metodologiczny przewiduje 
także poetykę historyczną. na poetykę systematyczną składają się psychologia twórczości (poety-
ka psychologiczna), poetyka odbioru i poetyka obiektywna. ostatnia ma wariant statyczny i dyna-
miczny. Jest to mocno zmodyfikowany projekt zaprezentowany przez Wóycickiego w Historii litera-
tury i poetyce, znaczące novum stanowi poetyka odbioru.

64 Czy skrypt zachowuje później tę hipotezogenną naturę, tego nie sposób tutaj stwierdzić. Sprawa 
związków dydaktyki z nauką w czasie, gdy naukowa praca humanisty wyraźnie podlega mechani-
zmom alienacji, wymaga ciągłego namysłu.
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sobie pozwolić na stawianie nawet ryzykownych hipotez i testowanie niepewnych 
koncepcji. otrzymujemy więc dostęp do ewolucji myślenia także od strony jej ne-
gatywnych efektów – błądzenia. np. w rozwiniętym względem Historii literatury 
i poetyki projekcie poetyki mamy do czynienia ze scholastycznym porządkiem 
subdyscyplin. Służy to jasności, kiedy dawną poetykę psychologiczną słusznie 
rozdziela Wóycicki na psychologię twórczości i poetykę odbioru, dotyczą one bowiem 
różnych zagadnień (wcześniej pomieszanych), jednak gdy wprowadza podział na 
warianty statyczny i dynamiczny poetyki obiektywnej, powstają poważne kompli-
kacje w uzgodnieniu stosunku do poetyki historycznej i psychologii twórczości.

Potrzeba uzyskania perspektywy syntetycznej powoduje, że Wóycicki podejmu-
je także tematy dość konsekwentnie gdzie indziej pomijane. o ile sprawy genologii 
w jego podręcznikach szkolnych i poradnikach metodycznych nie znajdowały miej-
sca 65, o tyle w Wykładach ze stylistyki są doceniane ze względu, jak można przy-
puszczać, na rangę naukową problematyki i kompletność wykładu. W tym wypad-
ku jednak – inaczej niż w poetyce obiektywnej – nowatorskie są tylko niektóre 
ujęcia kwestii genologicznych (np. komunikacyjna teoria dramatu).

autor i teoria

Dałem już wcześniej do zrozumienia, że przy odpowiedniej dozie sceptycyzmu au-
torstwo Wykładów ze stylistyki można podważać. Wątpiących przekonałaby naj-
pewniej porównawcza analiza merytorycznych, teoretycznoliterackich zagadnień 
rozwijanych w skrypcie, na którą nie ma tu miejsca, a która dowiodłaby istnienia 
wielu wspólnych tematów łączących skrypt z resztą twórczości Wóycickiego. Wiąz-
ka problemów jest tak charakterystyczna, że nie może być przypisana komuś in-
nemu. Wymienię tutaj jej poszczególne nici:

– stylistykę Bally’ego uprawiali wtedy w kongresówce tylko Wóycicki i komar-
nicki, a wywiedziony z niej projekt stylistyki poetyckiej jest autorstwa wyłącznie 
Wóycickiego;

– znaczna część przykładów z rozdziałów poświęconych stylistyce powtórzona 
zostaje w Stylistyce i rytmice polskiej Wóycickiego (pierwodruk: 1917);

– koncepcja estetyczna zaprezentowana w Jedności stylowej utworu poetyckie-
go nie miała specyfiki teoretycznoliterackiej, była zbyt ogólna 66, co Wóycicki mu- 
siał sobie uświadamiać; nadanie jej charakteru teoretycznoliterackiego następuje 
w drugiej części Wykładów ze stylistyki;

65 k. W ó y c i c k i  pisze o tym otwarcie w Ćwiczeniach porównawczych z dziedziny poetyki (cz. 1: 
Wypisy. Wyd. 3. Warszawa, b.r., s. iV–V): „na jedno muszę zwrócić uwagę. Za kardynalny błąd 
naszych poetyk i teoryj literatury uważałem zawsze to, że zajmując się wiele rozróżnianiem epopei, 
poematu, gawędy, elegii, komedii i tragedii itp., pomijały prawie zupełnie zagadnienie utworu 
poetyckiego, jego składników, czynników jedności, kompozycji. toteż poszedłem inną drogą. Część, 
zaniedbaną przez nasze poetyki, opracowałem najobszerniej, rozbiór zaś i określanie różnych ga-
tunków i form poetyckich pozostawiłem historii literatury, której właściwym zadaniem badanie 
ich, jako wytworu poglądu na świat, usposobienia, smaku i tradycyj literackich różnych epok”.

66 to w znacznej mierze do niej odnosić się muszą gorzkie uwagi Z. ł e m p i c k i e g o  z recenzji 
omawiającej m.in. dwa artykuły k. Wóycickiego, Jedność stylową utworu poetyckiego i Historię 
literatury i poetyki, opublikowanej w „Pamiętniku Literackim” (1918, z. 1/2).
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– wstęp do części drugiej (Poetyka, czyli teoria literatury) jest modyfikacją kon-
cepcji literaturoznawstwa znanej z Historii literatury i poetyki.

to tylko najważniejsze miejsca wspólne. Czy dysponujemy jednak jakimś twar-
dym, bezpośrednim dowodem autorstwa, który zaoferowalibyśmy najzagorzalszym 
sceptykom? Wydaje się, że tak. Pewne ślady wskazują na to, iż egzemplarz, który 
dotrwał do naszych czasów, był własnością kazimierza Wóycickiego 67. Jest bowiem 
ręcznie skorygowany 68. ktoś poprawił na kilkudziesięciu początkowych stronicach 69 
część drobnych błędów literowych (niekiedy ołówkiem, niekiedy piórem). Jedna 

z tych poprawek jest na tyle obszerna, że można ją porównać z charakterem pisma 
autora Formy dźwiękowej prozy polskiej i wiersza polskiego. Wydaje się, iż wyszła 
spod ręki Wóycickiego 70. kwestię autorstwa rozstrzyga wszakże treść poprawki, 
a nie sam jej styl. albowiem zdanie o brzmieniu: „Jeżeli np. mówię wyraz »matka«, 
to widzę tylko jeden siwy promyk włosów”, poprawiający uzupełnił słowami „ja 
osobiście” 71. Skorygowane zdanie spełnia – jak powiedziałby Lejeune – wszystkie 
wymogi paktu autobiograficznego i mogło być napisane wyłącznie przez autora. 

Appendix biobibliograficzny

Parokrotnie już odwoływałem się do Estetyki form literackich Jakuba Segała. nie-
wątpliwie to postać wybitna, znany psycholog i badacz zagadnień estetycznych, 
uczeń ernsta meumanna, publikujący swe prace zazwyczaj po niemiecku i nale-
żący w znacznej mierze do niemieckiego świata naukowego 72. o Estetykę form lite-

67 księgozbiór Wóycickiego spotkał los dość typowy. Jak pisze wieloletni przyjaciel Wóycickiego, 
m i c h a l s k i  (op. cit., s. 85), biblioteka – „rozeszła się po ludziach”. Biorąc jednak pod uwagę, że 
autor tych słów był znanym warszawskim bibliofilem, a jego zbiór przeszedł na własność bibliote-
ki iBL, możemy przypuszczać, że egzemplarz Wóycickiego trafił w nasze ręce właśnie dzięki jego 
staraniom.

68 nie chodzi w tym wypadku o ręczne poprawki dokonane przez sporządzających maszynopis – dla 
lepszego efektu kopiowania – o których pisałem wcześniej (zob. ilustrację na s. 209).

69 Jak wspomniałem, początek był najlichszej jakości.
70 materiałem porównawczym jest dedykacja napisana przez Wóycickiego na egzemplarzu Historii 

literatury i poetyki ze zbiorów Biblioteki narodowej.
71 Po korekcie brzmi ono następująco: „Jeżeli np. mówię wyraz »matka«, to ja osobiście widzę tylko 

jeden siwy promyk włosów” (W ó y c i c k i, Wykłady ze stylistyki, s. 8–9).
72 W. t a t a r k i e w i c z  w powojennym wspomnieniu Jakub Segał („Przegląd Filozoficzny” 1946, 

z. 3/4, s. 327) pisze, że Segała zamordowali „niemcy” (!), i nawet dziś mamy dla tego rozwiązania 
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rackich po raz pierwszy upomniał się ryszard nycz w Języku modernizmu, wska-
zując na jej nowatorstwo zwłaszcza w zakresie badań nad mową pozornie zależną. 
nycz słusznie zwrócił uwagę, że praca Segała wprowadza to zagadnienie wcześniej 
niż klasyczne dzieło Wóycickiego 73. nie mógł jednak nycz wiedzieć, że atrybucja 
Estetyki form literackich jest chybiona. teza niniejszego biobibliograficznego dodat-
ku przedstawia się jasno – autor Estetyki form literackich to nie Jakub Segał, lecz 
kazimierz Wóycicki. Zebrałem tu fakty popierające to twierdzenie.

Strona tytułowa Estetyki form literackich jest nieoryginalna, to po prostu no-
tatka bibliograficzna pisana ołówkiem na pierwszej karcie skryptu – co wskazywa-
łoby, że jest późniejsza i błędna. Z kompozycji tej książeczki i sposobu tytułowania 
rozdziałów możemy wnioskować, że dotyczy ona tylko pewnej części zagadnień 

ortograficznego zrozumienie, kiedy przypomnimy sobie, że Segał był wtedy od lat pogrążony w cięż-
kiej chorobie, poruszał się na wózku inwalidzkim.

73 Zob. R. n y c z, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 204, 
przypis 16: „Praca Segała, jakkolwiek antycypowana przedwojennymi studiami L. komarnickiego, 
S. Wędkiewicza i k. Wóycickiego, jest pierwszym obszernym zarysem stylistyki literackiej wyko-
rzystującej nowoczesną (ówcześnie) wiedzę metodologiczną i narzędzia badawcze (m.in. wprowa-
dzenie, p r z e d  Wóycickim, pojęcia le style indirect libre Bally’ego, tłumaczone jako »mowa zależ-
na swobodna«)”. Za pierwszą polską próbę przyswojenia teorii mowy pozornie zależnej Bally’ego 
uchodził artykuł k. W ó y c i c k i e g o  Z pogranicza gramatyki i stylistyki. (Mowa zależna, niezależ-
na i pozornie zależna) („Przegląd Humanistyczny” 1922, z. 1).
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estetyki form literackich. Jest to jakby tom pierwszy zawierający Stylistykę, a w jej 
ramach Historię stylistyki i Teorię stylu.

Co najważniejsze, część Estetyki form literackich pt. Teoria stylu jest nieco po-
szerzoną i dopracowaną wersją pierwszej, stylistycznej części Wykładów ze styli-
styki Wóycickiego. Prawie ten sam jest zakres i porządek zagadnień, bardzo często 
te same przykłady.

Segał miał wykłady w ramach tkn i Wolnej Wszechnicy Polskiej, ale tylko es-
tetykę, psychologię i pedagogikę eksperymentalną; zajęcia teoretycznoliterackie 
należały – z nielicznymi wyjątkami – do Wóycickiego. gdy w którymś semestrze 
Wóycicki wykładu „ze stylistyki i teorii literatury” nie prowadził, niejako zastąpił go 
– z wykładem Stylistyka i poetyka polska – Lucjan komarnicki 74, a nie Jakub Segał.

Specjalność, jaką odnotowuje sprawozdanie z działalności tkn w wypadku 
Wóycickiego, to teoria poezji; w wypadku Segała – psychologia 75.

Według przywołanych tu wcześniej zestawień 76 przedmiot o nazwie „estetyka 
form literackich” prowadził wyłącznie kazimierz Wóycicki.

Zagadnieniami estetycznymi zajmował się Segał jedynie w początkowej fazie 
twórczości i jedynie jako problemami pomocniczymi w badaniach o celach przede 
wszystkim psychologicznych 77. nie znajdziemy raczej w twórczości Segała żadnego 
momentu, w którym zajmowałby się on sprawami stylistyki, a tego i tylko tego – jak 
już napisałem – dotyczy Estetyka form literackich.

74 Zob. Sprawozdanie z działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej w latach 1916/1917 – 1918/1919, 
s. 14.

75 Zob. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 133.
76 Zob. przypisy 19 i 20.
77 Pisze o tym P. g r a f f  w Poglądach estetycznych Jakuba Segała (w zb.: Studia z dziejów estetyki 

polskiej 1890–1918. red. S. krzemień-ojak, k. rosner. Warszawa 1972, s. 261).
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Z faktu, że Wykłady ze stylistyki i Estetyka form literackich 78 zawierają element 
wspólny w postaci części dotyczącej stylistyki poetyckiej, wynika, iż mamy do czy-
nienia z alternatywą: albo autorem obydwu jest Wóycicki, albo Segał. to drugie 
wydaje się niemożliwe. trudno sobie np. wyobrazić, że Segał – który raptem kilka 
lat wcześniej polemizował z michałem Sobeskim w sprawie możliwości rozwijania 
estetyki obiektywnej, obstając przy racjach psychoestetycznych 79 – nagle zrobił 
zwrot w stronę autorskiej koncepcji poetyki obiektywnej.

a b s t r a c t

maCieJ aDamSki University of Wroclaw

WóyCiCki’S LeCtUre DUPLiCateD

the main aim of the article is to deliver information on the work by kazimierz Wóycicki Wykłady ze 
stylistyki i historii literatury (Lectures on Stylistics and Literary History, 1916–1917). the work is de 
facto the first Polish outline of modern literary theory. Due to its unique character and provisional form 
of publication it proves necessary to offer a sketch of its content (as it turns out, inconsistent with the 
title), to present the text’s construction alongside with the data concerning all its damage, inadvert-
ences and editorial peculiarities, manners of reproduction, and other piled up historical traces giving 
an insight into Wóycicki’s accomplishment. Ultimately, adamski finds it crucial to acknowledge author-
ship of the piece after a previous thorough analysis of the author’s specific situation in such kind of 
texts. 

the next issue touched in the paper is the cultural and political context of the composition of 
Lectures on Stylistics and Literary History. Wóycicki produced them within the activities of towarzystwo 
kursów naukowych (Society of Scientific Courses), a semi-legal (and before 1906 illegal) organisation 
teaching within university courses. in this part adamski also underlines the crucial role that psycho-
aesthetic studies and general art studies played at the Faculty of Humanities. a short description of 
the important for Polish culture tradition of self-studies is also included here. 

the most space is devoted to the portrayal of the specific literary genetic situation of the book in 
question. the analysis of the relationships between the lecture and the textbook is carried out from two 
cognitive perspectives: the first is derived from Walter J. ong’s theory, and the second, which through 
tzvetan todorov’s intuitions leads to Bakhtinian sources. 

the concluding part recollects the literary theoretical achievements the closes to those from Lectures 
on Stylistics and Literary History. 

78 egzemplarz Estetyki form literackich znajduje się w Bibliotece narodowej.
79 J. S e g a ł, O charakterze psychologicznym zasadniczych zagadnień estetyki. „Przegląd Filozoficzny” 

1911.
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MARIA KUNCEWICZOWA W PODRÓŻY*

Rozważania nad biografią Marii Kuncewiczowej z perspektywy licznych podróży 
pisarki rozpocznijmy od anegdoty zaczerpniętej z jej książki wspomnieniowej Na-
tura. Otóż pośród wielu postaci z amerykańskiego środowiska literackiego poznanych 
przez Kuncewiczową w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych była Bonnie Goli-
ghtly, którą pisarka określiła jako „autorkę pornograficzno-sentymentalnych po-
wieści z błyskami talentu” (N 129) 1. To jej właśnie, z polecenia agentki Ruth Aley, 
powierzyła swój przekład Gaju oliwnego 2, aby „wyłowiła z The Olive Grove polsko-
-francuskie naloty” (N 129). Z pracy tej Golightly wywiązała się „bezpretensjonalnie 
i szybko” (N 129), wszakże ów epizod wart jest odnotowania z innych względów. 
Bonnie Golightly uchodziła (lub chciała uchodzić) za prototyp bohaterki utworu 
Trumana Capote’a Śniadanie u Tiffany’ego 3, słynnej m.in. za sprawą formuły wid-
niejącej na jej karcie wizytowej: „Panna Holiday Golightly, w podróży” 4. Wydaje się, 
że wizytówka taka byłaby odpowiednia – choć z zupełnie innych powodów – również 
dla Kuncewiczowej w wielu okresach jej życia. Wprawdzie w obu przypadkach ów 
bilet wizytowy nie świadczyłby o zamiłowaniu do turystyki, jednakże gdy Holly 
Golightly, szukając swego wymarzonego miejsca, nigdzie nie potrafiła się zadomo-
wić, to autorka Fantomów starała się zadomowić, gdziekolwiek życiowa konieczność 
ją rzuciła.

Nadto podróże Kuncewiczowej miały przede wszystkim różny wymiar i charak-
ter: najwcześniejsze były wojaże wakacyjne z rodzicami, potem wyjazdy w celach 
edukacyjnych, wycieczki reportersko-literackie, wreszcie – z wyroków historii – pe-

* Tekst w zmienionej nieco formie został wygłoszony 15 VIII 2012 w Domu Kuncewiczów w Kazimie-
rzu Dolnym z okazji Święta Marii Kuncewiczowej.

1 Skrótem N odsyłam do pozycji: M. K u n c e w i c z o w a, Natura. Warszawa 1975. Ponadto, cytując 
dzieła M. K u n c e w i c z o w e j, poługuję się skrótami: F = Fantomy. Wyd. 2. Warszawa 1972. – P = 
Przeźrocza. Notatki włoskie. Warszawa 1985. Liczby po skrócie oznaczają numery stronic.

2 M. K u n c e w i c z o w a, Gaj oliwny. Warszawa 1961. Przekład angielski autorki: The Olive Grove. 
New York 1963.

3 T. C a p o t e, Breakfast at Tiffany’s. New York 1958. Przekład polski: Śniadanie u Tiffany’ego.  
– Harfa traw. Przeł. B. Z i e l i ń s k i. Warszawa 1962. K u n c e w i c z o w a  chyba nie wiedziała, 
o jaką powieść chodzi, gdyż napisała tylko: „Podobno Truman Capote na zakończenie znajomości 
ośmieszył ją w jednej ze swych książek” (N 129). Z kolei, jak wiadomo m.in. z wywiadu udzielone-
go przez Capote’a „Playboyowi” (1968, nr z 15 II), odrzucał on powiązanie bohaterki Śniadania u 
Tiffany’ego z Bonnie Golightly. 

4 C a p o t e, Śniadanie u Tiffany’ego, s. 16. W oryginale: „Miss Holiday Golightly, travelling”.
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regrynacje uchodźcze i emigracyjne, a od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jej 
wędrówki przybrały formę krążenia między Stanami Zjednoczonymi, Polską i, od 
lat siedemdziesiątych, także Włochami. Zaspokajały istotne wewnętrzne potrzeby 
pisarki, które analizowała ona w swoich tomach eseistyczno-pamiętnikarskich: 
pragnienie bycia gdzie indziej, ciekawość świata, marzenie o obywatelstwie świa-
towym. U ich podstaw leżała zapewne w jakiejś mierze owa pierwsza wielka wypra-
wa, jaką Kuncewiczowa odbyła w wieku 5 lat, w czasie przeprowadzki rodziny 
z rosyjskiej Samary do Warszawy. Zetknęła się z odmiennym światem, nie zawsze 
przyjaznym, bo dla nowych rówieśników była Marusią z obcym akcentem, więc 
raczej niepożądaną towarzyszką zabaw. To nasiliło problemy z odkrywaniem swo-
jej tożsamości, a także chęć bycia kim innym i gdzie indziej.

W tych najwcześniejszych latach owa potrzeba bycia gdzie indziej objawiała się 
jako zmiłowanie do lektur, ale również jako fascynacja zabawą w „kręcenie węża”. 
Autorka wspomina w Fantomach, że najlepiej w klasie robiła to Anielcia Sagatowska, 
umożliwiając Marii, będącej na końcu ogona, „ślizganie się w gwałtownych skrętach 
po posadzce” (F 34), obijanie się od ściany do ściany, a nawet wleczenie się po 
podłodze – wszystko to pozwalało na osiągnięcie stanu, w którym „nic się nie myśli 
i nigdzie się nie mieszka...” (F 35). Podobne atrakcje zapewniał też później kołobieg 
we włocławskim Ogrodzie Kolarzy, gdy przyszła pisarka wirowała w skórzanej pętli 
wokół słupa, „pęd zamykał jej powieki, tłoczył się do gardła, serce i oczy umierały, 
była w i n n y m  ś w i e c i e” (F 41). Maria (wtedy jeszcze Szczepańska) bywała 
w wymarzonym „gdzie indziej” również w tradycyjny sposób, gdyż jej rodzice, jak 
powiedziała w jednym z wywiadów, „mieli otwarte kieszenie, kiedy chodziło o po-
dróże” 5. Wyjeżdżała z ojcem i matką na podwarszawskie bądź świętokrzyskie let-
niska (w Fantomach wspomina o Suchedniowie), ale także w dalsze podróże, gdy 
ojciec pojawiał się przed wakacjami z paszportami i jechali do pensjonatu Marii 
Colonny-Walewskiej w Połądze lub do Sopotu. W związku z tym, że dużo starszy 
brat Marii Aleksander 6 studiował w Niemczech, jeszcze jako dziecko odwiedziła ona  
Berlin, z którego zachowała tylko wspomnienie żyrafy w zoo. Później przebywała 
dłuższy czas w Monachium, gdzie w wieku lat 12 oglądała, za namową brata, za-
pamiętane na długo, tajemnicze malarstwo szwajcarskiego symbolisty Arnolda 
Böcklina 7. Gdy po ukończeniu studiów Aleksander wrócił w 1910 r. do kraju i roz-
począł pracę w Ordynacji Zamoyskich w Zwierzyńcu na Roztoczu, tam właśnie 
spędzała kolejne wakacje.

Następna dłuższa podróż zagraniczna wiązała się z rocznym kursem literatury 
francuskiej na uniwersytecie w Nancy, dokąd Maria pojechała w towarzystwie 
matki w 1913 roku. Boże Narodzenie spędziły wówczas w Paryżu z bratem, który 
był tam na stypendium wraz ze świeżo poślubioną żoną 8, i z ojcem, przybyłym 

5 Było, jak być miało. Maria Kuncewiczowa opowiada W. Kruczkowskiej [właśc. W. Skulskiej]. „Prze-
krój” 1980, nr 1853/1854, s. 8.

6 A l e k s a n d e r  S z c z e p a ń s k i  (ur. 18 X 1882 w Saratowie, zm. 21 I 1937 w Warszawie) – eko-
nomista, dyplomata, działacz gospodarczy.

7 Jego obraz Wyspa śmierci stanął ponownie przed oczami Kuncewiczowej, kiedy w 1932 r. zasłabła 
we Włoszech i usłyszała głos niemieckiej zakonnicy (zob. F 138).

8 Chodzi o Marię ze Znatowiczów Szczepańską.
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specjalnie z Włocławka. Ten pobyt we Francji, a zwłaszcza w jej stolicy, wywarł na 
młodej podróżniczce ogromne wrażenie. Pamiętała go z wieloma szczegółami, pisząc 
niemal 60 lat później Fantomy. Ów wyjazd zmienił jej perspektywę myślenia o świe-
cie, którego wymiary wtedy jej się odsłoniły. Zobaczyła też w innej optyce cudzo-
ziemców, którzy nie musieli być nieprzyjaznymi zaborcami; poczuła się ich kuzyn-
ką i obywatelką świata 9. Takiemu sposobowi postrzegania relacji międzyludzkich 
autorka Cudzoziemki pozostała wierna, ale praktykowanie go stało się wkrótce 
trudne, gdyż wybuchła pierwsza wojna światowa i „zatrzasnęły się granice” (F 119). 
W tym czasie Kuncewiczowa przebywała początkowo we Włocławku, dokąd prze-
prowadziła się z rodzicami w r. 1909, a następnie, w latach 1916–1918, w Krakowie, 
gdzie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolejna zmiana 
miejsca zamieszkania, tak jak i poprzednia, łączyła się z przenosinami brata, któ-
ry po okresie pracy w Wydziale Krajowym w Krakowie, otrzymał stanowisko dyrek-
tora Wydziału Ekonomicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przeprowadził 
się do Warszawy. Wkrótce dołączyła do niego wraz rodzicami Maria i mieszkała tam 
do września 1939. 

Francja i Paryż, które stały się jej wielką miłością, pojawiły się znowu w r. 1919, 
gdy w charakterze urzędniczki i tłumaczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
udała się z delegacją niepodległej Polski na rokowania dotyczące traktatu wersal-
skiego. Był to, jak wydaje się na podstawie Fantomów, dość szalony pobyt dla 
przyszłej pisarki „ogłupiałej [...] dziewiętnastą wiosną” (F 158) 10 (tak sama określi-
ła swój ówczesny stan ducha), polityką i erotyką. W Paryżu bywała zresztą wielo-
krotnie i później, zawsze z zachwytem i upodobaniem.

Kolejna podróż zagraniczna ponownie związana była z działalnością dyploma-
tyczną brata, który objął funkcję konsula generalnego w Zagrzebiu. Maria spędzi-
ła u niego lato w r. 1922, jako młoda mężatka w zaawansowanej ciąży 11. Sprzyjał 
jej tam bardzo „łagodny klimat stworzony przez bratową w domu, a przez naturę 
w Chorwacji” (F 75). Nad jeziorem Bled widywała wtenczas spacerującą królową 
Jugosławii, Marię, która mniej więcej rok potem urodziła syna, przyszłego króla 
Piotra II. Kuncewiczowa spotkała go w 1941 r. w wojennym Londynie na urządzo-
nym przez Pen Club bankiecie na cześć kultur słowiańskich i wspomniała mu o tej 
zbieżności wydarzeń, ale młody monarcha przyjął to chłodno i bez zainteresowania, 
co dość humorystycznie opisała w Fantomach (zob. F 77).

W okresie międzywojennym Kuncewiczowa odbyła sporo podróży bliższych 
i dalszych, nie wszystkie można zrekonstruować, część z nich znalazła odbicie w jej 
twórczości literackiej, którą wybrała jako główny nurt działalności artystycznej, 
rezygnując z kariery śpiewaczej. W roku 1924 wybrała się z mężem w podróż po 
Francji (odwiedzili Bretanię i kolejny raz Paryż) oraz Belgii (zatrzymali się w Brugii 
i Ostendzie), co opisała w 4-częściowym cyklu Miasta i kobiety, wydrukowanym 
w „Bluszczu” (nry 40–43). Była to jedna z pierwszych publikacji Kuncewiczowej, 
jeszcze z ducha młodopolska i niewiele zawierająca realiów z tego wojażu. Wrażenia 

  9 Zob. F 119.
10 Dla ścisłości trzeba by dodać, że była to 24 wiosna pisarki, która urodziła się w 1895 roku.
11 Maria Szczepańska poślubiła 14 V 1921 Jerzego Kuncewicza; ich syn, Witold, urodził się 16 IX 

1922.
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z wyjazdów nad Bałtyk wykorzystywała Kuncewiczowa w opowiadaniach i felieto-
nach włączających się w propagowanie odzyskanego dla Polski wybrzeża. Utwór 
Polska na fiszmarku 12, w którym chciała pokazać, jak Kaszubi przekonują się do 
polskości, otrzymał w 1926 r. drugą nagrodę w konkursie Ligi Morskiej i Rzecznej 
na nowelę o tematyce morskiej.

Szczególnym celem podróżowania stał się dla autorki Dwóch księżyców Kazi-
mierz nad Wisłą, do którego trafiła w 1927 r. za namową pochodzącego z Lubelsz-
czyzny męża, Jerzego Kuncewicza. Początkowo była bardzo niechętna samej idei 
udania się do miasteczka. Jak pisała w Fantomach, lubiła stare sztychy przedsta-
wiające „rynek kazimierski, okolony szczątkami renesansu, zasnuty nawozem koni 
chłopskich, pstry od fur i sukman, od chałatów, kóz, świń, gęsi i pejsów” (F 85), 
ale nie lubiła takiego życia. Jednakże już pierwsze wizyty pokazały, że Kazimierz 
ma wiele uroku, życie tam zaś „wydawało się teatrem, a świat dekoracją” (F 105). 
Na takie postrzeganie letniskowego bytowania w Kazimierzu wpływ miało środowi-
sko artystyczne, zwłaszcza z kręgu uczniów Tadeusza Pruszkowskiego, którzy 
upodobali sobie na plenery malarskie miasteczko o niepowtarzalnej urodzie. Kun-
cewiczowa znalazła wśród nich przyjaciół, z których na pierwszym miejscu wymie-
nić trzeba malarkę i scenografkę Irenę Lorentowicz. Od niej najwięcej nauczyła się, 
jak łączyć estetykę wysoką z ludową, a wakacje kazimierskie stały się „szkołą ar-
tystycznego obozowania” (F 106). Fascynowały pisarkę zetknięcie cyganerii arty-
stycznej z miejscową ludnością, kontrast ubogiego życia kazimierzan z commedią 
dell’arte odgrywaną przez bohemę ze stolicy, sąsiedztwo architektury renesansowej 
i zabudowań skleconych z byle czego, a wszystko to na tle przyrody wybujałej na 
okolicznych wzgórzach i w wąwozach. Te swoje pierwsze obserwacje kazimierskie 
zanotowała Kuncewiczowa w tomie Dwa księżyce 13, który przyczynił się do spopu-
laryzowania miasteczka. Na potrzeby letnich pobytów w Kazimierzu zakupili Kun-
cewiczowie małą chatkę w sadzie, ale po niespełna 10 latach, decyzją męża pisar-
ki, rozpoczęli budowę dużego rodzinnego domostwa, które miało stać się „kotwicą 
pokoleń” (F 107). Wtedy zaczęła się zmieniać funkcja Kazimierza – z miejsca, w ja-
kim spędza się wakacje, na siedzibę, gdzie się jest u siebie i dokąd powraca się 
z dalekiego świata.

W roku 1932 Kuncewiczowa pojechała prawdopodobnie po raz pierwszy do 
Włoch, które później tak wyraźnie wpisały się w jej życie. Spędzała zimę na Capri, 
pracując nad cyklem Dyliżans warszawski 14, drukowanym początkowo w latach 
1933–1934 w niedzielnych wydaniach „Gazety Polskiej”. Książka ta, uważana za 
znaczący przykład reportażu międzywojennego – choć gatunkowo zbliżona i do 
felietonu, i, ze względu na osobiste zabarwienie, do eseju – rozpoczęła w twórczości 
Kuncewiczowej nurt, któremu ona sama, zapewne od tytułu owego zbioru, nadała 
nazwę „dyliżanse” (następne pozycje z tego rodzaju w sposób bardziej oczywisty 
odnosiły się do podróży) 15. Właśnie jakby dyliżansem Kuncewiczowa odbywała 

12 M. K u n c e w i c z o w a, Polska na fiszmarku. „Morze” 1926, nr 3/4, s. 11–12.
13 M. K u n c e w i c z o w a, Dwa księżyce. Warszawa 1933.
14 M. K u n c e w i c z o w a, Dyliżans warszawski. Warszawa 1935.
15 Podziału swojej twórczości na „romanse”, „dyliżanse” i „eksperymenty” dokonała Kuncewiczowa 

w niedrukowanym wywiadzie telewizyjnym z cyklu Spotkanie z pisarzem, w którym rozmawiała 
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powolne wędrówki po Warszawie, obserwując różne przejawy życia jej mieszkańców, 
niekoniecznie reprezentatywne i ważne w ogóle, ale istotne z punktu widzenia oby-
czajowych zainteresowań i psychologizującego podejścia pisarki. W postawie nar-
ratora Dyliżansu warszawskiego Arleta Galant dostrzegła podobieństwa do figury 
flâneura, znanego z XIX-wiecznej powieści francuskiej, z którym miała ją łączyć 
„niespieszność i bezcelowość wędrówki”, choć poczucie obcości wobec miasta, sta-
nowiące według flâneuse-Kuncewiczowej właściwy każdemu warunek jego pozna-
wania i bycia w nim, dla flâneura było sposobem zachowania własnej wyjątkowo-
ści 16. Świadomość pozycji obserwatora stojącego z boku towarzyszyła autorce 
zresztą we wszystkich podróżach, jakie utrwaliła w swojej prozie.

Niektóre z międzywojennych wyjazdów Kuncewiczowej wiązały się z jej pozycją 
znanej pisarki, a przede wszystkim z zaangażowaniem w działalność Pen Clubu. 
Kolejny utwór z gatunku „dyliżansów” stanowiło Miasto Heroda 17 – relacja z wy-
cieczki do Palestyny w 1936 r. na zaproszenie hebrajskiego Pen Clubu. Notatki te 
ukazywały się początkowo (1936–1938) jako cykl na łamach „Wiadomości Literac-
kich”, a dopiero pod koniec 1938 r. opublikowane zostały w postaci książkowej. 
Opisaną tam podróż na Wschód autorka odbywała statkiem „Polonia”, więc po 
drodze mogła zwiedzić Istambuł i Ateny. Była też później okazja zobaczenia Da-
maszku, Bejrutu i Kairu. Jednakże zainteresowania Kuncewiczowej skupiały się 
głównie na problemach mającego powstać państwa Izrael. Przyglądała się ona ki-
bucom, rozmawiała z osadnikami, zwłaszcza wywodzącymi się z Polski, analizowa-
ła psychologiczne aspekty asymilacji Żydów z różnych stron w nowych warunkach 
i przy ciągłych napięciach politycznych. Wspominała w Fantomach: „cudzoziemcy 
przemykali się tam po szosach pod osłoną brytyjskich karabinów maszynowych 
między jedną a drugą strzelaniną arabsko-żydowską” (F 6), a to po raz pierwszy 
obrzydziło jej turystykę. Drugim nurtem notatek palestyńskich stała się relacja 
katoliczki, która rozczarowana była brakiem warunków dla głębokiego przeżycia 
religijnego w harmidrze i zamieszaniu panującym w miejscach dla niej świętych. 
Idąc w stronę Golgoty myślała: 

spełniam sen wielu pokoleń. [...] klęczę tak, jak marzyli klęczeć niezliczeni moi dziadkowie, ciotki, 
stryjowie [...], którzy w godzinie śmierci przyzywali Jezusa. Odpowiedzialność straszna: przeżyć tak tę 
chwilę, żeby nie zawieść umarłych 18. 

Tymczasem „tę chwilę” zburzył narzucający się lokalny przewodnik.
Dwa inne wyjazdy wynikające z udziału Kuncewiczowej w pracach penclubo-

wych związane były z reprezentowaniem centrum polskiego, raz nieoficjalnie, a raz 
jako delegatka, na kongresach Federacji Pen Clubów: w 1937 r. na XV zjeździe 
w Paryżu i w 1938 r. na XVI zjeździe w Pradze. W programie tych kongresów zawsze 
przewidywano czas na zbiorowe wycieczki; według Kuncewiczowej były one sposo-

z A. Małachowskim (Telewizja Polska, 10 VIII 1969); zreferował go S. Ż a k  w swojej książce Maria 
Kuncewiczowa (Warszawa 1973, s. 162).

16 A. G a l a n t, „Potłuczone klisze?” Eseistyka Marii Kuncewiczowej. W zb.: Prywatne/publiczne. 
Gatunki pisarstwa kobiecego. Red. I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 100, zob. też s. 100–105.

17 M. K u n c e w i c z o w a, Miasto Heroda. Notatki palestyńskie. Warszawa 1939 [właśc. 1938].
18 M. K u n c e w i c z o w a, Miasto Heroda. Notatki palestyńskie (1938 r.). Warszawa 1982, s. 41.
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bem, „by człowiekowi nerwowemu obrzydzić każde piękno” 19. Obydwa te między-
narodowe spotkania pisarzy obfitowały w burzliwe dyskusje wywołane przez za-
ogniającą się sytuację polityczną w Europie i przez narastające konflikty, ujawnia-
ły także różnice postaw w stosunku do mniejszości narodowych. Niektóre 
wystąpienia Kuncewiczowej budziły kontrowersje, a ona sama przyznawała po 
latach, że niewiele rozumiała z ówczesnej polityki europejskiej i nie przeczuwała 
niebezpieczeństwa wojny 20.

Ostatnią dłuższą podróż przed jej wybuchem Kuncewiczowa odbyła w r. 1938, 
kiedy odwiedziła Amsterdam, Londyn i Paryż. Mimo iż działo się to w okresie de-
baty nad układem monachijskim, rozumienie przez autorkę Kluczy konfiguracji  
sił międzynarodowych nie uległo pogłębieniu. W marcu 1939 wzięła udział – nad 
czym później ubolewała – w Zjeździe Pisarzy Polskich na Śląsku Cieszyńskim, mają- 
cym zamanifestować przynależność kulturalną do Polski zajętego kilka miesięcy 
wcześniej Zaolzia. 

Po wybuchu wojny, 9 IX 1939, Kuncewiczowa rozpoczęła – właściwie bardziej 
przymuszona przez męża niż przekonana do opuszczenia kraju i niedawno ukoń-
czonego rodzinnego domu – wieloletnią wędrówkę uchodźczą i emigracyjną. Jak 
napisała w Naturze, nie wiedziała wtedy, iż „wkracza na dramatyczny szlak Odysa” 
(N 234). Rzeczywiście, do Polski przyjechała dopiero po niemal 20 latach i tylko na 
parę tygodni; regularnie zaczęła odwiedzać kraj kilka lat później, kiedy odzyskała 
prawo własności do kazimierskiego domu. Tymczasem około miesiąca trwała tu-
łaczka przez Rumunię, Jugosławię i Włochy do Francji. Notatki, robione prawie na 
gorąco, znalazły miejsce w, tym razem, dramatycznym „dyliżansie”, zatytułowanym 
Klucze 21. W owym tomie, jak i w innych relacjach wspomnieniowych z tego okresu, 
co dostrzegła Dorota Kozicka, „podróż-tułaczka stanowi [...] jeden z najważniejszych 
elementów traumatycznych przeżyć, związanych z utratą domu, poczuciem wygna-
nia i rozpadu starego świata” 22. Refleksje na ten temat, a także dotyczące prób 
dostosowania się do nowej sytuacji życiowej, dominują w Kluczach nad usystema-
tyzowaną relacją z wojennej wędrówki, pozwalającą zrekonstruować kolejne jej 
etapy i rozmieścić je w czasie. Literackość i autobiografizm przeważają tu nad 
faktografią, zbliżając Klucze raczej do takich utworów, jak Fantomy i Natura. Te 
późniejsze tomy eseistyczno-wspomnieniowe również przywołują wojenne lata. 
W Fantomach właśnie napisała Kuncewiczowa, iż Paryż, do którego wreszcie dotar-
li na początku października 1939, „wydawał się nierzeczywisty”, za to wojenny 
koszmar – rzeczywisty (F 9). Jednakże pod wpływem Reni Lorentowicz, w której 
studiu na Montparnassie zatrzymali się po przyjeździe, Kuncewiczowa „przyjęła kurs 
na normalność”, tzn. nabyła w tym samym domu mieszkanie i zaczęła je urządzać, 
„dosztukowując do niego przeszłość zakupioną na »pchlim targu«” (F 9). Równocześ- 
nie podjęła działalność w polskim Pen Clubie jako jego wojenna prezeska, współ-

19 M. K u n c e w i c z o w a, Na stronie. „Gazeta Polska” 1937, nr 265.
20 Zob. więcej na ten temat w: A. S z a ł a g a n, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 

1895–1989. Warszawa 1985, s. 57–59, 62–64.
21 M. K u n c e w i c z o w a, Klucze. Londyn 1943.
22 D. K o z i c k a, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. Kraków 

2003, s. 52.
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organizowała polskie życie kulturalne w Paryżu, zaczęła drukować w pismach, 
które powołano na emigracji. Ta normalność nie trwała długo, gdyż po militarnej 
klęsce Francji Kuncewiczowie opuścili Paryż, w ślad za polskim rządem na uchodź-
stwie udając się na południe, a potem statek handlowy „Robur III” zabrał ich wraz 
z innymi uciekinierami z portu w Bordeaux do kornwalijskiej miejscowości Fal- 
mouth. W Wielkiej Brytanii autorka Cudzoziemki spędziła następne 15 lat, zanim 
w r. 1955 podążyła za synem jeszcze dalej, do Stanów Zjednoczonych. Głównym, 
acz nielubianym miejscem pobytu w Anglii był Londyn. Opuszczała go z różnych 
powodów. Najpierw, po zbombardowaniu pensjonatu, w którym mieszkała, prze-
niosła się do nieodległej wsi Dorchester on Thames, by powrócić nieco później do 
Londynu. Nadal aktywna w działalności polskiego Pen Clubu, odwiedzała z wieczo-
rami literackimi obozy żołnierzy polskich, wygłaszała też prelekcje dla angielskiej 
publiczności. Kilka miesięcy spędziła w 1944 r. w Edynburgu. Zaczęła też coraz 
częściej przyjeżdżać do kornwalijskiego Fowey, gdzie Kuncewiczowie nabyli (niezbyt 
fortunnie) udziały w hotelu Penlee. 

Po zakończeniu wojny zdecydowali się ze względów politycznych pozostać na 
emigracji. Kupili (za niewielką gotówkę i pożyczkę na hipotekę) do spółki z zaprzy-
jaźnionym poetą, Stanisławem Balińskim, zrujnowaną w trakcie wojny kamienicę, 
w której odbudowie partycypował rząd brytyjski. Budynek znajdował się w połu-
dniowo-wschodniej dzielnicy Londynu, Forest Hill, wówczas raczej zaniedbanej. 
Wynajem mieszkań miał być źródłem dochodów, a stał się utrapieniem Kuncewi-
czowej, która nie chciała rezygnować ze swej profesji pisarskiej. Dlatego starała się 
opuszczać Londyn przy każdej okazji. Początkowo celem było głównie Fowey, po-
dróżowała też w związku ze swoją działalnością w Pen Clubie i ze staraniami, aby 
instytucje międzynarodowe zgodziły się na ustanowienie statusu obywatelstwa 
światowego. Najwięcej radości sprawiały Kuncewiczowej wyjazdy do Francji, gdzie 
pobyty ułatwiali jej przyjaciele z czasów wojennych: Henri Membré, sekretarz ho-
norowy francuskiego Pen Clubu i dyrektor Maison Internationale des Pen-Clubs, 
jego żona Germaine, z którą autorka Fantomów utrzymywała kontakt także po 
śmierci pisarza w r. 1952, oraz małżeństwo wydawców – Edmond Éduard i Mouche 
Buchet z Éditions Corrêa. Swoim pierwszym powojennym pobytem w Paryżu 
w r. 1947 Kuncewiczowa była wręcz upojona, urodą miasta olśniona, prosiła w li-
ście do męża, aby tam ją kiedyś pochował, a nawet wyznawała, iż „gdyby nie to, że 
nie skończyła przepisywać książki [tj. drugiej części Zmowy nieobecnych], poszu-
kałaby śmierci już teraz, kiedy jeszcze może tak mocno piękno odczuwać” 23. Na-
stępnym razem była w Paryżu w styczniu 1949, gdy zbierała, pełna najlepszych 
nadziei, podpisy znanych ludzi pióra pod swoim apelem do ONZ w sprawie uznania 
przez tę organizację statusu obywatelstwa światowego – inicjatywa ta nie zyskała 
jednakże szerszego rozgłosu i spełzła na niczym. W zachowanych notatkach z po-
bytu w Paryżu w r. 1951 zapisała: „Odjazd na Cyterę 24 oglądałam w piękny, ciepły 
dzień październikowy, kiedy Paryż był zjawiskowy, i pomyślałam: tylko z Paryża 

23 M. K u n c e w i c z o w a, list do męża, z 24 IX 1947, zachowany w Archiwum M. i J. Kuncewiczów 
w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, sygn. 17036/II (stąd pochodzą wszystkie cytaty z listów 
pisarki do męża i do syna). Druk: „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 41, s. 16.

24 Obraz A. Watteau oglądany w Luwrze.
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można jeszcze odjeżdżać na Cyterę, z Londynu nie można” (N 155). Kolejny raz 
potwierdziła tu, że wszystko, co piękne, atrakcyjne i twórcze w życiu, kojarzyło jej 
się ze stolicą Francji, podczas gdy Londyn oznaczał jedynie szarzyznę emigracyjnej 
egzystencji, w której jest „kurą domestiką” i „smętną matroną” 25. 

W tym okresie Kuncewiczowa lubiła spotkania w międzynarodowym środowisku 
literackim; czerpała z nich przyjemność i satysfakcję, że znajduje się we właściwym 
sobie miejscu. W roku 1951 była na Międzynarodowym Kongresie Pen Clubów 
w Lozannie, gdzie udało jej się po kilku latach starań uzyskać zgodę na utworzenie 
Pen Club Centre for Writers in Exile, czyli osobnego ośrodka dla pisarzy na wygna-
niu (została prezesem tego oddziału). Rok później wysłała do męża entuzjastyczny 
list z Wenecji, gdzie reprezentowała Federację Pen Clubów na Międzynarodowym 
Kongresie Artystów pod egidą UNESCO. Z dumą opisywała sukces towarzyski, jaki 
tam odniosła, przebywając stale w otoczeniu penclubowych przyjaciół z centrum 
brytyjskiego, poznając nowych ludzi, którzy mogli być przydatni w pracy literackiej, 
odbierając pochwały na temat niedawno wydanego Leśnika, a nawet występując 
spontanicznie jako tłumaczka symultaniczna z angielskiego na francuski 26. Z ko-
lejnego kongresu, tym razem w 1953 r. w Dublinie, nie zachowały się tak optymi-
styczne relacje. Inaczej z 5-miesięcznym pobytem w 1954 r. pod Niceą, który – jak 
można sądzić z listów do męża i do syna – był jednym z najszczęśliwszych okre- 
sów w jej życiu. Podróż rozpoczęła w stanie „ostatecznego wyczerpania” w grudniu 
1953 w Paryżu, przez Strasburg dotarła do Monachium, w którym była po raz 
drugi od owego zwiedzania w dzieciństwie, potem przez Zurych do Nicei, gdzie na-
tychmiast pozbyła się „koszmarów, wstrętu do życia i... przypadłości reumatycz-
nych” 27. Planowana na 4 tygodnie gościna u Germaine Membré przekształciła się 
w kilkumiesięczny pobyt u spotkanego przypadkowo po latach, zaprzyjaźnionego 
w czasach kazimierskich malarza Stanisława Appenzellera. Okres spędzony w jego 
domostwie w Château Chambrun pod Niceą zachwycał Kuncewiczową pod każdym 
względem – pięknem okolicy, urokiem samego domu, serdecznością gospodarzy, 
klimatem (jakże odmiennym od angielskiego), wreszcie eleganckim towarzystwem, 
z którym dzięki Appenzellerom nawiązała kontakty. W takich warunkach miała też 
mnóstwo chęci do pracy i napisała w ciągu tych paru miesięcy, od razu w wersji 
angielskiej, pierwszy zarys powieści pt. The Olive Grove 28, której miejscem akcji 
była Prowansja. Ten zapał zgasł szybko po powrocie do Londynu.

W roku 1955 Kuncewiczowie zdecydowali się na daleko idącą i ryzykowną 
zmianę – postanowili wyemigrować za synem do Stanów Zjednoczonych, porzuca-
jąc świat i styl życia, który już zdążyli sobie – może nie satysfakcjonująco, ale 
w dużym stopniu – przyswoić. Przywiązanie dotyczyło zapewne bardziej ogólnie 
Europy jako zaplecza kulturowego, a nie samej Wielkiej Brytanii, w której Kunce-
wiczowa właściwie nie zdołała się zaadaptować, co w wiekszym stopniu ujawniają 

25 Określenia z listów M. K u n c e w i c z o w e j  do męża, z 5 III 1954, i do syna, z 22 VI 1954 (według 
kopii udostępnionej mi w r. 2003). 

26 M. K u n c e w i c z o w a, list do męża, z 23 IX 1952.
27 M. K u n c e w i c z o w a, list do syna, z 19 I 1954.
28 Ten rękopis zaginął w 1955 r. w czasie podróży do Stanów Zjednoczonych i został odtworzony 

w późniejszym okresie jako przekład z wersji polskiej Gaju oliwnego.
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jej prywatne listy do męża i do syna niż ogłoszone później wspomnienia. Ten czyn-
nik, jak wolno sądzić, umocnił przekonanie, iż Ameryka, kraj emigrantów, może 
być łatwiejszym miejscem do życia dla pary displaced persons. Pierwsza wyruszyła 
w drogę Maria Kuncewiczowa. Wstępne wrażenia były bardzo pozytywne. Zamiesz-
kała w Old Westbury na Long Island w uroczym Garden Cottage, z synem, który 
– jak się zdawało – dobrze sobie radził za Atlantykiem. Środowisko nowojorskiej 
Polonii literackiej zareagowało na jej przyjazd bardzo serdecznie, spotkała tu starych 
przyjaciół, m.in. Irenę Lorentowicz i znajomych pisarzy: Jana Lechonia i Kazimierza 
Wierzyńskiego, gościnnie przyjęli ją też koledzy z amerykańskiego Pen Clubu. Spodo-
bała jej się Ameryka, choć tak odmienna od starej Europy. Po kilku tygodniach 
rzeczywistość zaczęła się przedstawiać inaczej. Sytuacja finansowa syna nie wyglą-
dała na ustabilizowaną. Dobre kontakty z polskim i amerykańskim środowiskiem 
literackim nie przekładały się na propozycje dające środki do utrzymania. Amery-
kańska codzienność budziła liczne wątpliwości, jak dowodziła Kuncewiczowa w Na-
turze: architektura zasmucała gigantomanią, klimatyzacja zmuszająca do przeby-
wania co chwilę w innej temperaturze wydawała się sprzeczna z naturalnym po-
rządkiem, przedmioty użytku powszedniego kopiujące europejskie sprzęty z różnych 
epok skłaniały do myślenia, że „autentyka zaczyna być bzdurą dla snobów” (N 48), 
wynalazki mające ułatwić życie nie zwiększały ilości wolnego czasu, dążenie do 
osiągnięcia szybko standardu, wypracowanego w Europie przez pokolenia, spowo-
dowało przesunięcie na skali ocen dorobkiewiczostwa (N 48–49) 29. Kuncewiczowie, 
którzy z trudem, ale zdołali w Europie zachować status pisarki i polityka, w Ame-
ryce musieli pogodzić się, przynajmniej początkowo, że ich pozycja zawodowa 
ulegnie zmianie. Kuncewiczową ogarnął stan, który określała metaforycznie mianem 
demona prostoty i który ograniczał ją do bycia gospodynią domową, a nawet okre-
sowo wynajętą pomocą do wszystkiego 30. Jej mąż pracował w przedsiębiorstwie 
budowlanym. Powoli jednak życie wracało do normy. „Demon pychy”, według no-
menklatury Kuncewiczowej, zasadził ją ponownie do biurka, a wrodzona ciekawość 
świata znów obudziła w niej wrażliwą i bystrą obserwatorkę dziejącej się wokół 
współczesności, której odbiór pogłębiała znajomość aktualnych prądów myślowych 
i literatury światowej, a także bogactwo własnych przeżyć. W Fantomach i Naturze 
znalazły się więc później komentarze do wydarzeń dyskutowanych przez opinię 
publiczną na świecie – Kuncewiczowa pisała o pierwszych przeszczepach serca, 
wyprawach amerykańskich kosmonautów z pierwszym lądowaniem na Księżycu, 
rewolcie młodzieżowej na uniwersytetach amerykańskich w r. 1968, wojnie w Wiet-
namie, „rodzinie” Charlesa Mansona, zjawiskach uważanych za choroby cywiliza-
cyjne XX wieku. Są tam też kartki poświęcone miejscom, w których rezydowała po 
wyprowadzeniu się od syna: Sea Cliff na Long Island, mieszkaniom nowojorskim, 
półrocznemu pobytowi w osadzie Sherrill na północy stanu Nowy Jork, gdzie pra-
cował mąż Kuncewiczowej. 

Po jakimś czasie powróciły także podróże. Do pierwszej doszło niedługo po 
przyjeździe do USA, gdy autorka Leśnika została zaproszona do Kanady z odczyta-
mi o Mickiewiczu w związku z uroczystościami w stulecie śmierci poety. Wyprawy 

29 Uwagi w cytowanym liście z 1955 r. do zamieszkałego w Anglii kuzyna, Kazimierza Mieszkisa.
30 O demonach prostoty i pychy zob. m.in. N 46–47, 50, 52, 125–126.
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zamorskie nastąpiły kilka lat później. W roku 1958 Kuncewiczowa przyjechała po 
raz pierwszy po wojnie do Polski. Oprócz Warszawy i Kazimierza odwiedziła jeszcze 
kilka miejscowości, często konstatując, że odmiennie zachowały się w jej pamięci. 
Najtrudniejsze chwile przeżywała oczywiście w stolicy, gdzie nie było już domu, 
w którym mieszkała na placu Trzech Krzyży, zniszczonego we wrześniu 1939, ani 
wielu innych miejsc. Do męża napisała wówczas: „nasza normalna przedwojenna 
Warszawa to strzępy, zgliszcza i pustka” 31. 

Każdorazowa wyprawa do Europy łączyła się z odwiedzeniem Paryża i Londynu, 
a także ze spotkaniami ze starymi przyjaciółmi. Tak też było z podróżą po Hiszpa-
nii zimą 1961, którą poprzedził pobyt w Paryżu i w gościnie u Germaine Membré 
w Nicei. Ten wojaż był chyba jedyny w swoim rodzaju, gdyż Kuncewiczowie syste-
matycznie objechali całą Hiszpanię, poświęcając na każde z interesujących ich 
miast kilka dni. Były to kolejno, zaczynając od Marsylii: Arles, Nîmes, Montpellier, 
Sète, Narbona, a następnie Barcelona, Sitges, Walencja, Grenada, Sewilla, Madryt, 
Toledo. Nie jest jasne, czy pisarka jechała tam od razu z myślą o książce bliskiej 
gatunkowo esejowi, która przedstawi jej relację z podróży śladami Don Kichota, ze 
wspomnieniami i retrospekcjami dotyczącymi Polski w tle, czy był to późniejszy 
pomysł. Kilkakrotnie w tomie Don Kichote i niańki pojawiają się niespodziewanie 
odwołania do kultury i pejzażu polskiego, zwłaszcza kazimierskiego, świadczące 
o sile pamięci i zakorzenienia w tym jednym wybranym miejscu. Tak więc zaska-
kująco atmosfera ogrodów Generalife w Grenadzie przypomina Kuncewiczowej 
ciepłe, jesienne dni w miasteczku nad Wisłą; także w Grenadzie dostrzegła ona 
sklepiki podobne do przedwojennych siedleckich i kazimierskich; ulica widziana 
z okna hotelu w Madrycie przypomina jej warszawską Hożą, a w tamtejszym parku 
Retiro zwracają jej uwagę wierzby wyglądające jak kazimierskie. Don Kichote i niań-
ki jest jedyną pozycją z rodzaju „dyliżansu”, w której widać wcześniejsze przygoto-
wanie autorki z zakresu historii i sztuki, co było niezbędne, by właściwie oddać 
wrażenia z podziwiania hiszpańskich zabytków architektury i dzieł malarskich. 
Np. o słynnej barcelońskiej bazylice Kuncewiczowa napisała:

Próbą nowego mistycyzmu jest nie skończony po dziś dzień kościół Sagrada Familia (Świętej Ro-
dziny), zaprojektowany przez architekta Antonio Gaudiego (1852–1926). Inna to jest nowość niż ekspe-
rymenty Saarinena, Matisse’a czy Le Corbusiera. [...] 

[...] Gaudiemu, zmęczonemu kulturą, najwyraźniej chodziło o to, żeby z kościoła ludzi współcze-
snych zrobić apokaliptyczną grotę czy też konstrukcję z zastygłej lawy, pomnik uniesienia. Modlitwa 
została tu potraktowana jak zjawisko przyrodnicze, jak żywioł. 

Wynikła z tego świątynia genialna i pokraczna, o liniach zatartych, powierzchniach gruzłowatych, 
z tłumem nie tyle wież, co minaretów obłych, ażurowych, z fauną i florą niestylizowaną oblepiającą 
mury, trochę gotyk, bardzo barok, nade wszystko naturalizm pomieszany z symbolizmem, hiszpańska 
wersja przybyszewszczyzny, szokująca i niezapomniana 32.

Równocześnie nie brakuje tu obyczajowych obrazków, w których autorka – jako 
obserwator z boku – próbuje poddać analizie psychologicznej przypadkowo spotka-
ne osoby. Nie ma więc ta książka nic z przewodnika, choć zawiera wiele faktów 

31 M. K u n c e w i c z o w a, list do męża, z 29 VI 1958.
32 M. K u n c e w i c z o w a, Don Kichote i niańki. Wyd. 2. Warszawa 1967, s. 34–35.
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dotyczących miast i zabytków, lecz jest subiektywnym zbiorem impresji z podróży 
osoby wrażliwej, o dużej erudycji, szukającej odniesień uniwersalizujących spotka-
nie z kulturą hiszpańską, a zarazem widzącej ją przez pryzmat własnych doświad-
czeń i polskiej kultury.

W 1962 roku 67-letnia Kuncewiczowa podjęła całkowicie nowe wyzwanie. Zgo-
dziła się wykładać literaturę polską w Departamencie Slawistyki na University of 
Chicago. Wymagało to od autorki ciężkiej pracy w roku poprzedzającym rozpoczę-
cie wykładów, ale zaspokajało ambicję kontynuowania dokonań brata, który przed 
wojną jako konsul w Chicago starał się działać na rzecz dobra Polonii. Zapewne 
nie bez znaczenia był aspekt finansowy tej decyzji, gdyż męża męczyła już praca 
na budowach. Tak więc do adresów, między jakimi krążyła Kuncewiczowa: obok 
Nowego Jorku, w którym miała mieszkanie, Flint Hill w Wirginii, gdzie prowadził 
farmę Old Kennels jej syn, starych szlaków europejskich, doszedł Hotel Plaisance 
w Chicago. Rok 1962 ustalił kilkuletni rytm życia Kuncewiczów, na który składały 
się: semestr zimowy w Chicago, odwiedziny u syna, Nowy Jork dla załatwienia 
interesów literackich, a następnie wyjazd na kilka miesięcy do Kazimierza poprze-
dzony krótszą lub dłuższą podróżą po Europie i potem po Polsce. Kuncewiczowa 
stwierdziła kiedyś, że ma istotny przy tym stylu życia atut: „Po tylu latach wędro-
wania po świecie rozwinęłam w sobie zmysł, który pozwala zamieszkać w hotelu od 
chwili wniesienia waliz do pokoju” 33 i stwarzać dom poprzez zapełnienie anonimo-
wego wnętrza własnymi drobiazgami. Podróżowali początkowo do Europy statkami, 
zwykle „Batorym”. Pierwsze wrażenia po przyjeździe zapewne mieli podobne. W li-
ście do syna, z 29 VI 1962, znajdujemy takie oto zdania: „Ojciec pływa we wspo-
mnieniach szczęśliwy. [...] Europa to jednak jest dom, wszystkie zapachy i światła 
znam na pamięć. Ale Ameryka też ciągnie”. W Europie na trasie ich podróży zwykle 
był Paryż, często Londyn, przez długi czas zatrzymywali się też na południu Fran-
cji; niekiedy jechali samochodem z Kopenhagi, gdzie przypływał „Batory”, przez 
Austrię i Słowację do Polski, nierzadko zahaczając o inne jeszcze kraje, np. o Szwaj-
carię i Jugosławię. Kilka razy wyruszali liniowcem z Neapolu, wtedy na szlaku ich 
przejazdu były Włochy z Rzymem i m.in. „prezentem dla duszy” (N 21) – Asyżem. 
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zaprzyjaźniwszy się z rodzi-
ną austriackich działaczy polonijnych, Danuty i Olava Nemlingów, chętnie bywali 
w Wiedniu, a z przyczyn zdrowotnych – w pobliskim Baden. W spokojnym rytmie 
życia stolicy Austrii znalazła Kuncewiczowa jeszcze jedną zaletę, o której wspo-
mniała w Fantomach: „Co za ulga dla znękanego wędrowca widzieć przed sobą coś, 
co mija powoli” (F 229). W Polsce, poza Kazimierzem, który z wolna przekształcał 
się w główne miejsce ich zamieszkania, zawsze przyjeżdżali do Warszawy, zwłaszcza 
ze względu na sprawy wydawnicze, ale także na rodzinę i przyjaciół; z tego samego 
powodu zaglądali też do Krakowa i do Kasinki Małej na spotkanie z bratankiem 
Kuncewiczowej, pisarzem Janem Józefem Szczepańskim; z uwagi na zdrowie przy-
ciągał ich Ciechocinek. Nowe trasy przybyły w okresie pracy nad powieścią Tristan 
1946 – która powstawała w 1965 r. w Kanadzie, w trakcie wizyty autorki u przyja-
ciółki z czasów kornwalijskich, Grace Snowden – oraz nad książką o Stanisławie 

33 Ibidem, s. 25.
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Przybyszewskim, Fantasia alla polacca 34, gdy Kuncewiczowa odwiedzała miejsca 
z nim związane w Polsce, Norwegii i Szwecji. 

Traumatyczny był dla Kuncewiczów rok 1968, gdyż wydarzenia marcowe za-
stały ich za granicą. Początek roku spędzali w Beaulieu-sur-Mer, miasteczku na 
Lazurowym Wybrzeżu w pobliżu Nicei, później przenieśli się do Paryża, skąd wobec 
sytuacji politycznej w Polsce i ostrzeżeń znajomych nie zdecydowali się jechać do 
kraju. Jakiś czas przebywali w Londynie. Cały ten okres żyli w niepokoju, przede 
wszystkim Kuncewiczowa, czy będą mogli wrócić do Kazimierza, czyli do domu, 
bez którego podróże traciły wartość. Więcej: bez którego umyka sens życia, bo 
polskość – pisała autorka Cudzoziemki do syna – to „część mojej natury, mego 
talentu i... mego zarobku” 35. Dziękując synowi w tym samym liście za zaproszenie 
do zamieszkania z jego rodziną w Wirginii, wyjaśniała, iż jego dom nie jest dla nich 
naturalny przez to właśnie, że nie mówi się w nim po polsku, a sprawy kraju są 
jego żonie obce. Mimo niepewności, jak ułoży się ich życie po powrocie do Polski, 
Kuncewiczowie już w połowie kwietnia znaleźli się w Kazimierzu, skąd pisarka 
donosiła synowi o miłym powitaniu przez rodzinę i rozkoszowaniu się domem, 
przyrodą i ciszą 36. W liście tym zauważyła także, że w Paryżu i Londynie czuła się 
„jak w domu”, ale dopiero w Kazimierzu „czuje się na swoim miejscu”, czyli – 
w domu.

W tymże 1968 r. Kuncewiczowa zakończyła pracę na University of Chicago i po 
gościnnych wykładach na University of California w 1969 r. już do działalności 
dydaktycznej nie wracała. Wówczas przeniosła się z mężem na stałe do Kazimierza. 
Przekonawszy się jednak, że zimą w miasteczku czują się odcięci od świata, gdyż 
nie mogą zjechać zbyt śliskim wąwozem do rynku, poczta donosi listy z dużym 
opóźnieniem, a telefon nie działa, dołączyli w 1970 r. do swoich wcześniejszych 
stałych celów podróży zimę we Włoszech. Wyjeżdżali zwykle w listopadzie, a wra-
cali późną wiosną. Część tego czasu spędzali tradycyjnie w Rzymie. Mieli tutaj 
ulubione pensjonaty (sióstr katolickich) i dzielnicę – na wzgórzu Gianicolo (Jani-
kulum), a także kawiarnie i trasy spacerowe, którym pozostawali wierni. Wiele 
szczegółów dotyczących pobytów w Rzymie i w innych miastach włoskich zawiera 
eseistyczny tom Przeźrocza, choć nie jest to jedyny temat refleksji łączących się 
z wielokrotnymi przyjazdami do Włoch. Sporo miejsca w Przeźroczach poświęca 
pisarka ówczesnej sytuacji w tym kraju, dylematom związanym z porwaniem Alda 
Moro i zamachem na papieża Jana Pawła II, ale także własnym potrzebom i prze-
życiom religijnym oraz przemyśleniom nad doświadczeniem starości i przemijania. 
Ulubiona trasa Kuncewiczowej w Rzymie wiodła z Gianicolo do centrum miasta 
przez dzielnicę Trastevere, Piazza Argentina, Piazza Venezia na fora cesarskie od 
kolumny Trajana po Koloseum. Ten wybór tak komentowała: 

Lubię tamtędy chodzić. Zygzakami wspomnień, dróżkami marzeń, manowcami czegoś, co było, 
a nie jest. Lubię chodzić jak wahadło zegara, bez myśli o czasie. Fora cesarskie lubię nie za ich cesarzy, 
tylko za trwałość kamieni, kotów, psów, niemowląt i asfodeli. Złe cesarstwa, dobre cesarstwa przemi-
nęły, nie przeminął świat. [P 73]

34 M. K u n c e w i c z o w a, Fantasia alla polacca. Warszawa 1979.
35 M. K u n c e w i c z o w a, list do syna, z 2 IV 1968.
36 M. K u n c e w i c z o w a, list do syna, z 18 IV 1968.
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Gdy klimat rzymski przestawał im odpowiadać, wyruszali jeszcze bardziej na 
południe: do Amalfi, do Taorminy na Sycylii, na Ischię. We Włoszech mieli też gru-
pę przyjaciół: Polaków tam mieszkających, Włochów i cudzoziemców, których 
spotykali na swoich szlakach; na kartach Przeźroczy autorka pamiętała także o nich. 
Ich obecność nie zmieniała faktu, iż zdarzały się chwile, kiedy Kuncewiczowie czu-
li się bardzo samotni. Tak było na Wielkanoc 1983, którą spędzali we dwójkę 
w opustoszałym pensjonacie sióstr z Libanu:

Podzieliliśmy się jajkiem. Jerzy ciągle wdzięczny. Komuś? Czemuś? Że jesteśmy razem. Ja – pła-
cząca jak wierzba nad cudzą wodą 37. Potem obraziliśmy się na świat, ustawili na stole kolorowe ane-
mony i położyliśmy się spać. [P 134]

Pocieszyła ich skromna msza w lokalnej kaplicy. Trzymanie się tej samej dziel-
nicy i podobnych pensjonatów (jeśli zachodziła konieczność zmiany), otwartość na 
nowe przyjaźnie służyły zapewne budowaniu poczucia czegoś stałego wobec chwi-
lowego – jak je Kuncewiczowa nazwała – rzymskiego mieszkania, bo jednak pozo-
stawała „obca tutaj, ale i nieobca, podróżnica naokoło stołu, obywatelka świata, 
ciekawa rzeczy ludzkich i nieludzkich” (P 71). Od tych „nieludzkich” pragnęła nie-
kiedy odseparować się, gdy myślała o pobudkach, jakimi mógł się kierować Ali Agca, 
chcąc „zabić apostoła miłości”; wtedy wolała „uciec od drzewa wiadomości dobrego 
i złego” (P 95).

Wyjazdy do Włoch służyły także ratowaniu pogarszającego się stanu zdrowia 
Jerzego Kuncewicza. Gdy w szpitalu w czasie ostatniego pobytu w Rzymie odwiedził 
go ksiądz z sakramentem namaszczenia chorych, zgnębiona pisarka zwróciła się 
do kapłana: „Jeżeli Jerzy dostał błogosławieństwo na drogę, to i ja proszę o błogo-
sławieństwo na drogę. My zawsze podróżujemy razem” 38. Wrócili jeszcze wspólnie 
do Polski, ale tylko do szpitala w Lublinie, gdzie Jerzy Kuncewicz zmarł 14 III 1984. 
Maria Kuncewiczowa, utraciwszy towarzysza życia i podróży (od momentu wyjazdu 
do Stanów Zjednoczonych rozstawali się bardzo rzadko), sama już nie najlepszego 
zdrowia, ostatnie lata spędziła w Kazimierzu. Jej ciekawość świata nie ustała, więc 
autorka Cudzoziemki wyglądała przynajmniej przez okna swego domu, aby przyjrzeć 
się niebu i przyrodzie w najbliższej okolicy. Jedyna podróż, jaką jeszcze odbyła, 
zanotowana w ostatniej jej książce – poświęconych pamięci męża Listach do Jerze-
go – to wyjazd w 1985 r. na Festiwal Muzyki w Łańcucie. Zachęciły ją do tej wypra-
wy zapewne odwiedziny przyjaciółki z lat rzymskich, Eriki Wehmer, ale nie bez 
znaczenia mógł być także program festiwalu, w którego skład wchodziła Messa da 
Requiem Giuseppe Verdiego. Wysłuchanie tej mszy żałobnej wprawiło niepocieszo-
ną po odejściu partnera pisarkę w stan mistyczny, który utrwaliła w Listach do 
Jerzego: 

Widzę światło... Widzę je i czuję, jak ono przenika moje ciało, żeby wyprowadzić duszę na spotka-
nie z tobą, mój umarły mężu 39.

37 Nawiązanie do Psalmu 137 (136).
38 M. K u n c e w i c z o w a, Listy do Jerzego. Posł. H. Z a w o r s k a. Warszawa 1988, s. 15.
39 Ibidem, s. 88.
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W tę wyczekiwaną podróż Maria Kuncewiczowa wyruszyła 15 VII 1989 z Kazi-
mierza nad Wisłą.

Fantomy, Natura, Przeźrocza – z każdej z tych sylwicznych książek wyłania się 
w meandrycznych refleksjach o współczesności i w retrospektywach z przeszłości 
powikłana biografia autorki, obfitują też one w niezliczone wzmianki o rozmaitych 
miejscach w Europie i w Stanach Zjednoczonych. O wielu z nich niniejsza praca 
nawet nie napomyka. Wprawdzie z tomów wspomnieniowych da się zaczerpnąć 
jakąś wiedzę o podróżach Kuncewiczowej – dzięki czemu mógł powstać ten artykuł 
– ale to nie wojaże są dla pisarki głównym tematem. Nie stara się ona jakoś szcze-
gółowo ich zrelacjonować, a struktura utworów, która opiera się w dużym stopniu 
na przywoływaniu – zgodnie z chwilowymi skojarzeniami pamięci – różnych spraw 
życia autorki, nie ułatwia uporządkowania jej wędrówek nawet chronologicznie. 
Mnogość podróży jawi się natomiast jako jeden z elementów służących umacnianiu 
fantomicznej tożsamości Kuncewiczowej, odgradzając ją od świata realnego, umoż-
liwiając jej niepełne w nim istnienie, zacierając kontury rzeczywistości:

Okolicznością stosunkowo rzadką jest, kształcony latami podróżowania, detachment – niezamie-
rzona, amatorska yoga. Znam na pamięć wystawy sklepowe na tylu ulicach dawnej Warszawy, dawne-
go i obecnego Paryża, Nicei, Londynu, Nowego Jorku i Chicago, tyle widoków z okna, tyle dróg z domu 
i do domu, że nigdy nie jestem pewna prawdziwości tego, na co patrzę. Lepiej: nie jestem pewna, co jest 
prawdziwsze – rzeczywistość czy pamięć. 

[...] Rzeczywistość zanika, zlewają się ze sobą wspomnienia i aktualne bodźce, powstaje byt coraz 
bardziej mglisty, odcieleśniony, wizyjny – i to jest najskuteczniejsza szkoła śmierci. [F 140]

Zakończenie tego cytatu, jak zauważyła Olga Dawidowicz-Chymkowska, wska-
zuje nadto, iż podróże, włączone w skład metafory fantomu, fundamentalnej dla 
rozumienia wspomnień Kuncewiczowej, przyczyniają się do pogodzenia ze śmiercią, 
co stanowi jeden z istotnych wątków refleksji pisarki 40.

Część z podróży odbytych przez autorkę Fantomów wynikała z niezależnych od 
niej konieczności, lecz ciekawość świata, potrzeba obcowania z pięknem, otwartość 
na innych ludzi, chęć bycia tego świata obywatelem dawały możność albo łatwiej-
szego dostosowania się do tych podyktowanych przez los sytuacji, albo traktowania 
wędrówki jako źródła pogłębionej refleksji o sobie samej i o przypadkach swego 
życia. Impulsy do rozważania tych kwestii, jak pokazują Fantomy, Natura czy Prze-
źrocza, mogły płynąć tak ze spacerów po Rzymie, jak ze spotkań na farmie syna 
w Wirginii albo pojawiać się w czasie wygrzewania się z Anielą Wójcikową (niegdyś 
pomocną w gospodarstwie) w słońcu na tarasie kazimierskiego domu. Kuncewiczo-
wej nie zniechęcała powtarzalność historii, idei, tego, co widziała. Przeżywała pięk-
no stale na nowo – jak pisała w Przeźroczach: 

Wszystko, co pierwsze i jedyne, odbyło się nieprzeliczoną ilość razy, było, znikło, udusiło się pod 
Himalajami powtórzeń. [...] Nie chcę dać sobie wmówić, że wszystko już było i nie ma o czym gadać. 
[P 53] 

40 O. D a w i d o w i c z - C h y m k o w s k a, Narracja i tożsamość – analiza brulionów „Fantomów” Marii 
Kuncewiczowej. W: Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach 
dzieł literackich. Warszawa 2007, s. 150.
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A więc można w trakcie kolejnego pobytu na Ischii raz jeszcze zachwycić się 
„łagodnym wiatrem od łagodnego morza”, „milczeniem piniowego lasu”, „sennym 
pochodem winnic tarasami w górę do wulkanicznego szczytu”, „ciszą i ziołowym 
zapachem saraceńskich kościołów” (P 53).

Nawet wędrówki, w które wyruszyła najpierw z powodu wybuchu wojny, a po-
tem z racji politycznych układów powojennych, nie zmieniły jej nastawienia pełne-
go zainteresowania odwiedzanymi krajami i ludźmi. Przeciwna była zamykaniu się 
w kręgu emigracji i polskich problemów. To jednak nie zapobiegło „daremności 
przystosowania [się] do Anglii” (N 25), jak pisała z żalem, co dałoby się odnieść 
także do Stanów Zjednoczonych, z których perspektywy obserwowała z niepokojem 
przemiany społeczne, obyczajowe, technologiczne świata w XX stuleciu. Długo, bo 
ćwierć wieku od zakończenia drugiej wojny, Kuncewiczowa nie traciła wiary w moż-
liwość uzyskania obywatelstwa światowego i posługiwała się tymczasowym doku-
mentem podróżnym, dopiero w 1960 r. pożegnała się z tą – jak się okazało – utopią 
i z przyczyn praktycznych naturalizowała się w Ameryce. Ułatwiło jej to podróżo-
wanie, zwłaszcza kiedy zaczęła przyjeżdżać do Polski, a potem okresowo tam miesz-
kać. To życie Kuncewiczowej po obu stronach politycznej kurtyny nie było dobrze 
widziane w kołach emigracji polskiej. Dla niej wszakże równie ważne jak swobodne 
podróżowanie było zakorzenienie się i więź z miejscem, do którego się wraca. Słusz-
nie stwierdza Galant, iż nomadyzm Kuncewiczowej nie miał nic wspólnego z pono-
woczesnym nomadyzmem, będącym ucieczką od zadomowienia 41. Zarazem jednak 
pozostawiał autorkę Natury w stanie niezaspokojenia; pisała: „żałuję, że mój głód 
inności nie został nasycony, a głód swojszczyzny nie przestał dokuczać” (N 25).
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ALICJA SZAŁAGAN Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 
Warsaw

MARIA KUNCEWICZOWA, TRAVELLING

The article considers Maria Kuncewiczowa’s biography from the perspective of her numerous journeys. 
The journeys were of different dimension and character: the earliest were holiday trips with parents, 
later ones had educational purposes, she made reporter-literary voyages, peregrinations of an émigré’s 
and an exile’s, and ultimately life spent on journeys through and between the USA and Poland, and 
after also Italy. The journeys satisfied the woman writer’s essential internal needs: her desire of being 
in a different place, curiosity about the world, dream of being a world citizen. In Kuncewiczowa’s books 
(mainly in Fantomy áPhantomsñ, in Natura áNatureñ and in Przeźrocza áSlidesñ) a recurrent motif of 
journey evidences that it was an element of strengthening her phantom identity separating her from 
the real world, blurring the contours of reality and indirectly allowing to reconcile with death. At the 
same time the journeys made Kuncewiczowa uneasy both about the need of travelling and that of get-
ting settled. 

41 G a l a n t, op. cit., s. 122. Natomiast mylna wydaje się sugestia badaczki (s. 131), iż podróżowanie 
Kuncewiczowej można wywieść z odgrywanej przez nią roli „żony przy mężu”, autobiograficzne 
źródła, tak literackie, jak i z rodzaju dokumentu osobistego, stanowczo wskazują na co najmniej 
partnerską pozycję pisarki w związku małżeńskim. 
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nictwo, ss. 356. „nowa Humanistyka”. Tom III.

pojawienie się każdej kolejnej książki autora Sylw współczesnych stanowi nie tylko nową 
lekturę obowiązkową w dyscyplinie, w której – jak się wydaje – liczba takich właśnie, obo-
wiązkowych lektur, paradoksalnie, maleje wraz z ich intensywną produkcją, noszącą wy-
raźne znamiona inflacji. Każda kolejna książka autora jest też czymś znacznie więcej, 
mianowicie słyszalnym głosem swoistej i dobrze osadzonej instytucji o nazwie Ryszard 
nycz, sygnatury regulatywnej w stosunku do stanu dyscyplinowej świadomości i projek-
towanych granic jej języka, a także jej powszechnie akceptowalnej ortodoksji. Łatwo się 
zorientować, że tak właśnie jest, jeśli – dla przykładu – zerknąć do indeksu nazwisk w księ-
dze dokumentującej katowicki zjazd polonistów, który odbył się przed 3 niespełna laty. 
Obrady zgromadziły crème de la crème krajowej polonistyki (z niewielkim dodatkiem uczo-
nych zagranicznych), do tego w liczbie wielokrotnie przekraczającej obsadę jakiejkolwiek 
innej konferencji szczegółowej. Indeks ów pokazuje, że prace nycza referenci zacytowali 
niemal dwukrotnie częściej aniżeli dwóch innych badaczy zajmujących ex aequo miejsce 
drugie na liście cytowań, i to wziętych razem (Ryszard nycz – 36 cytowań, Henryk Markie-
wicz plus Michał paweł Markowski – łącznie 38 cytowań). Istotny jest tu także kontekst: 
głównym i tytułowym problemem zjazdu była przyszłość dyscypliny i właśnie w takich 
okolicznościach najczęściej przywoływanym punktem odniesienia okazały się wypowiedzi 
tego badacza. 

W szerszym zakresie chodzi tu, jak można sądzić, o problem dystansu, rozumianego 
jako miejsce mówienia/pisania, i o wynikającą zeń dykcję swoistego bezpieczeństwa teore-
tycznego. Markowski zaproponował swego czasu w kontrowersyjnym tekście Nyczowanie 
teorii manichejską par excellence wizję sporu teoretycznego rzekomo trwającego w krajowej 
polonistyce. Sprowadzałaby się ona, krótko mówiąc, do ostrego podziału na bezpieczną 
(prawomyślną, ortodoksyjną, zdystansowaną wobec swego przedmiotu) lekcję nycza oraz bez-
ustannie przekraczającą granicę ortodoksji lekcję Markowskiego, i skazywałaby tym samym 
na dychotomię: nycz (ortodoks) kontra Markowski (herezjarcha). jeśli można – na co Mar-
kowski dał wszak przyzwolenie – jeszcze raz zagrać nazwiskiem, to mielibyśmy po jednej 
stronie nyczowanie teorii, po drugiej zaś – jej markowanie. W ramach tak pojętej teorii 
„dobra i zła” albo nyczujemy, albo markujemy i nie da się wydostać z zaklętego w ten spo-
sób świata binarnej (czyli metafizycznej) opozycji: albo–albo. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że markowanie zapożycza się u nyczowania: zarzucając mu nieprzekraczalną metafizyczność, 
samo jej ulega, stając się jednocześnie – etymologicznie – markowaniem, tj. udawaniem 
teorii, lub przynajmniej (w najlepszym razie) oklejaniem jej znaczkami pocztowymi. jed-
nakże – powtórzmy to samo inaczej – źródłowa metafizyczność tego antymetafizycznego 
(choćby tylko w warstwie deklaratywnej) myślenia sprawia, że nigdy nie będzie ono pocz-
tówką z Oxfordu, bez reszty pozostając w ramach dawnej monoteorii.
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zamiast owej manichejskiej wizji Markowskiego zaproponować należałoby, jak się wy-
daje, raczej takie usytuowanie nowej książki Ryszarda nycza na tle całości jego dzieła, 
które uwzględniałoby nieciągłości i uskoki widoczne w przestrzeni tego imponującego do-
robku. etap pierwszy od silva rerum i – w konsekwencji – tekstu gatunkowo zamąconego 
z Sylw współczesnych do Tekstowego świata, tytułowej formuły parafrazującej derridiańskie 
„Il n’y a pas de hors-texte”. dalej: językowo uwikłany światoobraz modernizmu wraz z tro-
picznością manifestacji podmiotu zawarty w Języku modernizmu. zerwanie z pantekstual-
nością poprzez epifaniczne przepisywanie i doświadczanie rzeczywistości w Literaturze jako 
tropie rzeczywistości. Aż po książkę ostatnią, gdzie zachowana zostaje – znana już z dwóch 
poprzednich – tendencja pojetyczna bądź tropologiczno-retoryczna: od języka, poprzez tro-
pologię, do poetyki w jej pierwotnym, greckim sensie (jako wytwarzającego wytwarzania, 
gdzie to, co się wytwarza, jest pierwotnie wytworzone w zewnętrzności języka), połączonym 
jednak, co bardzo ważne, z nieredukcjonistycznym podejściem do egzystencjalnie rozumia-
nego i osadzonego podmiotu wypowiedzi. W takim ujęciu dostrzec by można jedno przynaj-
mniej zasadnicze zerwanie, dokonane gdzieś w okolicach Języka modernizmu. zerwanie to 
nosi znamiona rozpoznania, że derridiańska, a szerzej – poststrukturalna, galaktyka ma 
godne opisania zewnętrza, swoiste marginesy, których złożoności i specyfiki nie potrafi, 
w ramach wypracowanego przez siebie języka, uchwycić. jednak owo zerwanie nie stanowi 
zanegowania światopoglądu dekonstruktywistycznego, raczej zaś jego rozszerzenie, rozcią-
gnięcie jego granic, aneksję nowych terytoriów: przede wszystkim rzeczywistości i doświad-
czenia. Właśnie problematykę doświadczenia podejmuje książka ostatnia, która jest główną 
bohaterką niniejszego tekstu.

najnowsza praca nycza samym już tytułem zapowiada – po pierwsze – sformułowanie 
nowej koncepcji teoretycznej; osadzenie jej – po drugie – w pewnej ograniczonej perspekty-
wie historycznej; wreszcie – po trzecie – wypróbowanie tej koncepcji na wybranych przy- 
kładach literackich. Taki też jest, z grubsza biorąc, układ tomu. część pierwsza i druga 
stanowią zapis dróg dojścia do koncepcji poetyki doświadczenia wraz z jej teoretycznym, 
definicyjnym sformułowaniem. część trzecia rozpatruje koncepcję doświadczenia w per-
spektywie zarówno historycznej, jak i – by tak rzec – esencjalnej, nadrzędne pojęcie nowo-
czesności bowiem funkcjonuje tu w dwojaki sposób: jako rama diachroniczna i jako szero-
ko rozumiana przestrzeń wyzwań i uwarunkowań oddziałujących na zanurzone w niej 
i doświadczające jej jednostki ludzkie. poetyka doświadczenia staje się tym samym poetyką 
doświadczenia nowoczesnego. Trzecim, słabiej zaznaczonym, kontekstem pojęcia nowoczes- 
ności jest w książce nycza nowoczesna teoria, rozumiana jako teoretyczna monokultura, 
której rozległy teren opuszczano trzema mniej więcej równoległymi drogami: postmoderni-
styczną, ponowoczesną i poststrukturalną, i której punkt dojścia stanowi spluralizowana 
kulturowa teoria literatury. Wreszcie część czwarta przynosi kilka wglądów raczej niż roz-
budowanych interpretacji utworów Bolesława leśmiana (porównywanego z Wallace’em 
Stevensem), Adama Ważyka i czesława Miłosza, poprzedzonych dość krótkim zasygnalizo-
waniem problemu doświadczenia zagłady (w sensie określonym przez jego źródłową gra-
niczność i wynikającą stąd niewyrażalność, a zarazem przez swoisty traumatyczny przymus 
pozostawania w obszarze myślenia niewyrażalnego). do tego ostatniego problemu powró-
cimy jeszcze na koniec naszych rozważań.

W ramach części pierwszej i drugiej najbardziej istotny wydaje się rozdział Od teorii 
nowoczesnej do poetyki doświadczenia, w którym autor formułuje teoretyczny projekt po-
etyki doświadczenia. nad tymi właśnie sprawami trzeba się teraz dokładniej zastanowić. 
Odchodzenie od nowoczesnej monoteorii odbywa się, zdaniem nycza, poprzez kwestionowa-
nie jej zasadniczych pewników, określanych przez badacza następująco: „po pierwsze, za-
mykanie literatury (sztuki) w autonomicznym kręgu czysto literackich odniesień oraz w ob-
rębie wyłącznie wewnątrzdyskursywnej (językowo-pojęciowej) organizacji jej znaczenia jest 
nie tylko zubażające – mylnie definiuje jej specyfikę, status i funkcje. po drugie, lekturowo-
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-interpretacyjne opisy znaczenia nie są wcale neutralnymi nośnikami czy zewnętrznymi 
reprezentacjami obiektywnych, zdeponowanych w tekście sensów – ich rola jest bowiem 
konstytutywna, a nie wtórno-reproduktywna. [...] po trzecie, jałowe jest rozwijanie teorii 
w trybie aplikowania do egzemplarycznych przypadków »z góry«, apriorycznie danych ogól-
nych twierdzeń” (s. 131–132). dochodzi więc do otwarcia literatury na to wszystko, co  
pozaliterackie i pozatekstowe, do zwrotu w myśleniu o języku – od strukturalistyczno-se-
miologicznego ku ujęciom kognitywnym, uwzględniającym każdorazowe jego użycie i sytu-
acyjne osadzenie każdej wypowiedzi – wreszcie do zerwania z wszelkimi podejściami totali-
zującymi werbalny aspekt interpretacji, a tym samym zawłaszczającymi i generalizującymi 
sens tekstu literackiego za pomocą silnych, opresywnych i powszechnie – rzekomo – obo-
wiązujących kategorii interpretacyjnych. 

przełamywanie tych ograniczających i redukcjonistycznych uwarunkowań teoretycznych 
skutkuje sformułowaniem szeregu dopełniających się definicji projektu poetyki doświadcze-
nia, która stanowi jedną z trzech możliwości badawczych, dających się pomyśleć w – tak 
wcześniej wyczyszczonym z dawnych i uciążliwych złogów – polu refleksji. „Wygląda, że 
przechodzimy w ten sposób – bez żalu – od literatury (sztuki) autonomicznej do kulturowo 
wytwarzanej, doświadczanej i legitymizowanej, od widoku »znikąd« do perspektywy party-
kularnej i osobistej, od teorii apriorycznej do praktykowanej. Ta oksymoroniczna »teoria 
praktyki« to właśnie poetyka, pojęta jako inwencja pojęć, w których tworzone/odkrywane 
są regularności i prawidłowości znaczących praktyk – zrealizowanych bądź antycypowanych”. 
Konsekwencje takiego zwrotu „wiodą (a) do antropologii literatury, (b) do kulturowej teorii 
literatury, (c) do poetyki doświadczenia” (s. 132). 

Ostatecznie więc: 1) poetyka doświadczenia odpowiada „na potrzebę przywrócenia em-
pirycznego wymiaru badań literackich, a przede wszystkim samej literatury i czytelniczego 
z nią kontaktu” (s. 139), co skutkować musi rewizją pojmowania języka i jego relacji do 
rzeczywistości, a w efekcie owej rewizji – przejściem od modelu strukturalno-semiologiczne-
go do kognitywno-translacyjnego („Wśród wielu trudnych wyzwań i problemów [...] do naj-
ważniejszych należą m.in. zadania reinterpretacji kategorii bezpośredniości, sposobu powią-
zania tego, co zmysłowo-cielesne, z tym, co myślowo-dyskursywne, a także [...] poszukiwa-
nie niedualistycznego sposobu opisu odnoszenia się języka do rzeczywistości” ás. 140ñ); 2) za 
poetyką doświadczenia stoi „potrzeba spojrzenia [...] na literaturę jako na formę (repertuar 
form, postaw, strategii) artykulacji doświadczenia [...]. Oznacza to m.in. odwrót od rozumie-
nia poetyki w sensie upowszechnionym przez strukturalizm, tzn. jako nauki o możliwościach 
literatury i regułach produktywności sensotwórczych struktur [...], i powrót do jej starszego, 
bardziej empirycznego pojmowania, jako wiedzy o rzeczywistych (zrealizowanych) formalnych 
środkach [...] organizacji doświadczeniowo-wyobrażeniowego materiału twórczego” (s. 141); 
3) poetyka owa to także eksploracja wyrażalnego i ponadjednostkowego wymiaru doświad-
czenia – znacząco upraszczam w tym fragmencie wywody autora – które z indywidualnego 
staje się (może się stać) doświadczeniem ponadjednostkowym, dającym się nie tyle (lub nie 
wyłącznie) przeczytać, ile – przede wszystkim – przeżyć poprzez odzyskanie go w lekturze. 
W takim ujęciu tekst uzyskuje status swoistego akumulatora doświadczenia, zawsze goto-
wego do – powiedzmy w ten sposób – porażenia czytelnika prądem, czyli do wstrząśnięcia 
nim: „doświadczenie [...] mówi nam (co słychać tak dobrze w polszczyźnie) o jego zoriento-
waniu na dążenie do-świadczenia: świadczenia o tym, czego się doświadczyło, a co bez 
próby artykulacji pozostawałoby niepojęte, niewyrażalne, nieuświadomione” (s. 149).

Tak sformułowany – i wieloaspektowo przez nycza omówiony – problem badawczy moc-
no inspiruje: nie tyle do polemik, ile raczej do sformułowania kilku pytań, na które w ramach 
zaproponowanej przez autora argumentacji da się znaleźć interesujące, jak wolno sądzić, 
odpowiedzi. Otóż warto według mnie zapytać przede wszystkim: 1) o możliwy projekt histo-
rii literatury, wyłaniający się z konstruktu poetyki doświadczenia; 2) o status poststruktu-
ralnej teorii tekstu w świetle projektowanej strategii badawczej, z nadrzędną w tym ujęciu 
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(post)teorią signifiance; 3) wreszcie o, moim zdaniem, bardziej złożoną, niż sugeruje autor, 
problematykę doświadczenia granicznego, szczególnie kwestii zagłady, chociaż poruszane 
także w recenzowanej książce zagadnienie doświadczenia nieludzkiego świata sowieckich 
łagrów również mogłoby skłaniać do podobnej refleksji (przykład Beaty Obertyńskiej).

problem nowych możliwości uprawiania historii literatury w ramach perspektywy po-
etyki doświadczenia nycz opisuje na kilka sposobów. zajmiemy się tu tylko jednym z nich, 
koncentrującym się na doświadczeniu specyficznie nowoczesnym. Autor omawia je w trzech 
zasadniczych warstwach, z których wyłącznie druga ma wyraźnie historycznoliteracki wy-
miar, chociaż i dwie pozostałe pozwalają się postrzegać w takiej optyce. Spośród pojęć 
„doświadczeniowej nowoczesności” (czyli dającej się doświadczać dość trwałej struktury 
nowoczesnego świata i społeczeństwa), „doświadczenia nowoczesności” (czyli doświadcze-
niowego narażenia na nowoczesną, czasem bardzo gwałtowną, zmienność, lub – inaczej 
mówiąc – na jakiś rodzaj szoku nowości), wreszcie „doświadczenia nowoczesnego” (czyli 
takiego, które raczej staje się udziałem przeżywającej świat jednostki aniżeli większych 
zbiorowości) najbliższe historycznej procesualności jest, jak się wydaje, to drugie, choć 
w literaturze najczęściej chyba dochodzi do głosu trzecie; pierwsze zaś miałoby dla dwóch 
poprzednich charakter formacyjny. jeśli więc, przykładowo, zastanowimy się w tym kon-
tekście nad dwoma znakomitymi dziełami literackimi napisanymi w tym samym miejscu: 
w paryżu – często nazywanym stolicą nowoczesności – i mniej więcej też w tym samym 
czasie (mam na myśli Kwiaty zła charles’a Baudelaire’a, zapowiadane i powstające już od 
1845 roku, i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, tworzonego w latach 1832–1834), to 
nasuwa się pytanie, czy oba te dzieła stanowią literacką odpowiedź na nowoczesne doświad-
czenie. zapewne tak, tyle że są to odpowiedzi całkowicie odmienne. W tym sensie odmien-
ność owych tekstów byłaby wyrazem odmienności „doświadczenia nowoczesnego”, „do-
świadczenie nowoczesności” świadczyłoby o podobieństwach mimo różnic, „doświadczenio-
wą nowoczesność” zaś traktować należałoby jako najogólniejszą ramę historyczną, ale 
w pewnym sensie i dyskursywną, dla pojawienia się tych tekstów. Możliwa historia litera-
tury, która się tu wyłania, skazana jest więc przede wszystkim na rozległą i skomplikowa-
ną translację rozmaitych, bardzo niekiedy od siebie odległych, śladów doświadczenia, 
z każdorazowym uwzględnianiem skomplikowanych czasem, a zawsze zindywidualizowa-
nych, uwikłań przeżywającego w świat otaczający. Ukazuje się tu fascynujące pole badań, 
wymagające nowych podziałów i innych nacięć materiału, a także serii na nowo poprowa-
dzonych „próbnych odwiertów” (sformułowanie Teresy Walas1) w historycznoliteracką 
materię. projekt nycza wydaje się tu niesłychanie obiecujący i bogaty w zupełnie nowe 
wyzwania dla całej w zasadzie humanistyki, wymaga bowiem – krótko mówiąc – napisania 
historii literatury (kultury, sztuki) ab ovo.

drugą zasygnalizowaną wcześniej kwestią jest stosunek poetyki doświadczenia do post-
strukturalnej teorii tekstu z centralnym dla niej pojęciem signifiance. Tutaj pytanie mogło-
by być takie: czy doświadczenie odkłada się w dziele, czy w tekście? Albo, inaczej mówiąc, 
czy rządzi nim logika tożsamości, czy logika sprzeczności i różnicy (sformułowania Rolanda 
Barthes’a i Krzysztofa Kłosińskiego2)? Bądź jeszcze inaczej: czy da się – niejako ponad nie-
wątpliwymi podziałami – uzgodnić Tekstowy świat z Poetyką doświadczenia? „Otóż doświad-
czenie” – stwierdza nycz – „które dochodzi do głosu (artykulacji, zapisu) w literaturze, 

1 T. W a l a s, Antropologia literatury jako możliwy rozsadnik jej odnowionej historii i słabej teorii. 
W zb.: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany. Red. A. dziadek, K. Kłosiński, 
F. Mazurkiewicz. Katowice 2013, s. 170.

2 K. K ł o s i ń s k i, Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. „pamiętnik literacki” 
1999, z. 2, s. 14–15.
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a następnie aktywizuje się w lekturze, ma właśnie taki charakter: »całopsychocielesny« ([...] 
czyli hybrydyczny, bo zarazem: cielesno-zmysłowy, społeczno-kulturowy, pojęciowo-języko-
wy); współtropiczny (jako rodzaj paradoksalnej wzajemnie związanej »pasywnej aktywności« 
doświadczającego i doświadczanego); oraz transformacyjny (wobec i rzeczy, i podmiotu)” 
(s. 142). czy idzie tu więc o wzbogacenie praktyki lekturowej o to wszystko, co umykało 
poststrukturalnej teorii tekstu, czy też raczej o zerwanie z tą tradycją i przejście pod sztan-
dary szeroko rozumianych ujęć kognitywnych, dla których najważniejszy jest interakcyjny, 
sytuacyjny i egzystencjalny wymiar wytwarzania znaczenia? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej posłużyć się przykładem. Otóż można, jak 
sądzę, odnaleźć takie realizacje tekstowe, w których specyficzne doświadczenie autora 
dochodzi do głosu wtedy, gdy czytamy owe utwory w perspektywie signifiance, gdy zgadza-
my się na swoistą grę znaczących, odkładających niejako ślady doświadczenia. Wybieram 
bardzo poczciwą realistkę – elizę Orzeszkową, a dokładniej: mało z pozoru istotny fakt 
częstego (tak częstego, że aż natrętnego) używania przez nią anagramu „Ongród”. nie tu 
miejsce na szczegółowe analizy, niemniej powiedzieć można tyle, że świadomie używany 
anagram ma niewątpliwie wiele dodatkowych i niekoniecznie zaprojektowanych przez pi-
sarkę znaczeń, które wspólnie tworzą serię świadectw rozpadu gramatyki przestrzeni, 
współgrającego z rozpadem gramatyki nazwy, odkładaniem się doświadczenia miejsca jako 
swoistego bez-miejsca, doświadczenia metaforycznie zrujnowanego miasta i nieczytelnych 
ruin pamięci (choćby w opowiadaniu Julianka), wreszcie – Ongrodu-więzienia od momentu, 
gdy pisarka skazana zostaje na areszt domowy w grodnie/Ongrodzie. jest też owo miasto-
-anagram rezerwuarem społecznych patologii, szaleństwa, choroby psychicznej (np. w Cha-
mie), połączonym z doświadczeniem nowoczesnym (inwazja nowoczesności na przednowo-
czesną i biblijnie niemal archetypową wieś nadniemeńską odbywa się w Chamie właśnie 
z przestrzeni miasta-anagramu). Wszystko to sprawia, że Ongród jako anagram, urucha-
miając machinę signifiance, realizuje jednocześnie poetykę doświadczenia, albo – inaczej 
mówiąc – staje się poetyką doświadczenia wyłącznie dzięki wywoływanemu przez siebie 
ruchowi signifiance, i dzieje się tak nie tylko ze względu na polityczno-historyczną koniecz-
ność ezopowych gier z cenzurą. dopiero dzięki signifiance dopuszczone zostaje do głosu 
złożone doświadczenie przestrzeni (miejskiej, a zarazem źródłowo peryferyjnej) na pozór tej 
samej, lecz nie takiej samej, w której – dosłownie – nic się nie zmieniło, ale zarazem wszyst-
ko jest już inne. Takiej samej jak – kiedy? Wtedy, gdy gramatyka przestrzeni i gramatyka 
nazwy nie uległa jeszcze anagramatycznym przeobrażeniom; anagramatycznemu podwoje-
niu. doświadczenie rozbitej (a co najmniej: podległej istotowym, choć niewidocznym gołym 
okiem przesunięciom) przestrzeni i wynikające stąd odzwierciedlenie jej w anagramatycznej 
grze podjętej z historyczną i geograficzną nazwą wydaje się swoistym tryumfem poetyki 
doświadczenia, ponieważ w tym wypadku doświadczenie samej Orzeszkowej, łączące się 
zapewne z ogólniejszym doświadczeniem bez-miejsca (ale i podwojone doświadczenie bez-
-kraju – grodno, jak pamiętamy, leżało poza granicami Kraju priwislanskiego, w ścisłym 
obrębie imperium rosyjskiego), dokonuje się całkowicie poza dziełem, czyli poza logiką 
tożsamości, w przestrzeni tekstu podległego wyłącznie logice wciąż i boleśnie doświadczanej 
sprzeczności, wypowiadanych w pisarstwie Orzeszkowej nie wprost, lecz w migotliwych 
grach signifiance.

zostawiliśmy na koniec problem doświadczenia zagłady. Według twierdzeń nycza do-
chodzi ono do głosu w ramach swoistej poetyki negatywnej, w apofatycznym „nie jest tym”, 
„nie jest tamtym”, w talmudycznym zaprzeczeniu. A mimo to ulega (może ulec) wyrażeniu 
i dzieje się tak tylko dzięki temu, że stanowi ono jeden z korelatów, ale i jeden z paroksyzmów 
doświadczenia nowoczesnego. Wywodom nycza na ten temat zdaje się patronować spara-
frazowane sformułowanie petera Sloterdijka mówiące o tym, że niezliczone narracje na 
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temat kresu wielkich narracji same układają się w wielką narrację3. nycz – po raz kolejny 
znacząco upraszczam w tym miejscu złożoność oryginału – pyta, skąd biorą się (wielkie 
nierzadko) narracje na temat tego, co źródłowo niewyrażalne i co nie daje się zamknąć 
w opowieści. na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie badacza odwołujące się do za-
sadniczo traumatycznego i traumatogennego rysu ludzkiej egzystencji, parafrazujące „na 
początku była chuć” Stanisława przybyszewskiego w „na początku była trauma” jacques’a 
lacana. niepokój budzić może fakt likwidacji pierwotnej przepaści między harmonijną 
całością i poczuciem błogiego scalenia z matką (przepaści dotyczącej nas wszystkich, wy-
wołującej w każdym z nas nie dającą się zaleczyć traumę) a szczególną i wyjątkową traumą 
Holocaustu, które miałyby się łączyć w pojęciu doświadczenia. Tymczasem o ile wszyscy 
nosimy w sobie traumę pierwotnego zerwania (rozumianego po lacanowsku), o tyle nikt, 
lub prawie nikt, nie nosi w sobie traumy Holocaustu, z tym że owa trauma, chociaż niedo-
stępna bezpośrednio, jest zarazem źródłowym i nieprzekraczalnym nacięciem, które ma n a 
s o b i e  ciało nowoczesności. zatem nad całym owym nowoczesnym i ponowoczes- 
nym „potem” następującym po zagładzie znajduje się zgładzone, a przez to w oczywisty 
sposób nieobecne i niewyrażalne doświadczenie, które nie tylko przestało istnieć, ale także 
nigdy nie było w jakikolwiek sposób dostępne temu, kto go do końca nie przeżył, jeśli zaś 
ktoś je do końca przeżył, to już nie może o nim zaświadczyć z popieliska. doświadczenie 
nowoczesności nie zawsze jest doświadczeniem granicznym, a zarazem graniczne doświad-
czenie zagłady stanowi paroksyzm doświadczenia nowoczesnego w ogóle (nycz posługuje 
się w tym wypadku metaforą ciemnej strony Księżyca), bo nie sposób zaprzeczyć, że zagła-
da była paroksystyczną emanacją nowoczesności. W tym właśnie sensie zagłada w sposób 
nieprzekraczalny wyznacza granice nowoczesności i dopóki nowoczesność nie zmierzy się 
do końca ze swym głównym problemem, dopóty nie uzyska brakującej jej samowiedzy. 
W tym sensie zagłada staje się – by tak powiedzieć – aporią aporii w swym klasycznym 
rozumieniu, jako połączenie arreton (niewypowiadalnej tajemnicy) i aporreton (tym, co 
utrzymywane jest w sekrecie pod sankcją milczenia – oba sformułowania Karla Kerényiego4). 
nic, być może, tak dobrze nie skrywa tajemnicy jak jej wielogłosowe wypowiedzenie. 
I w związku z tym, nic nie skrywa doświadczenia lepiej niż jego wyrażenie, które ostatecznie 
jest swym własnym opóźnieniem. poetyka doświadczenia zajmuje więc pustą przestrzeń 
owego opóźnienia – przestrzeń, która otwiera się pomiędzy (już nie) rzeczywistym a (jeszcze 
nie) symbolicznym.

A b s t r a c t

FIlIp MAzURKIeWIcz University of Silesia, Katowice

TO eXpeRIence THe eXpeRIence (AccORdIng TO RYSzARd nYcz)

Ryszard nycz’s book Poetyka doświadczenia (The Poetics of Experience) is an interesting attempt to 
bring to life a new theoretical approach which deals with the merging of individual experience closed 
in text with reading practices sensitive to the experience in question. The book includes both theoreti-
cal formulations of the problem as well as interesting readings of selected literary texts.
 

3 P. S l o t e r d i j k, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji. przeł. B. c y m b r o w s k i. 
Warszawa 2011, s. 8–9.

4 K. K e r é n y i, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki. przeł. I. K a n i a. Wyd. 2. Kraków 2014, 
s. 57.
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TOMASz MIzeRKIeWIcz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, poznań

AgOnIcznA HISTORIA lITeRATURY

M a r i a n  B i e l e c k i, HISTORIA – dIAlOg – lITeRATURA. InTeRAKcYjnA TeORIA  
pROceSU HISTORYcznOlITeRAcKIegO. Wrocław 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ss. 322, 2 nlb. „złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego”. [T.] 4.

Książka Mariana Bieleckiego to praca polonisty, który dojrzewał po przełomie poststruktu-
ralistycznym w rodzimym literaturoznawstwie. Badacz od razu we wstępie pisze o swoich 
związkach ze sprawcami owego przełomu, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, to ich 
teksty bowiem budziły jego pasję naukową, wielką chęć lektury dzieł literackich i filologicz-
nych. czytelnik rozprawy podąża dalej za jego wywodami, świadczącymi o biegłym opano-
waniu szerokiego spektrum prac poststrukturalistycznych, a także o umiejętności ich inte-
resującego i klarownego przedstawiania. dodatkowo uczeń Michela Foucaulta, jacques’a 
derridy, Rolanda Barthes’a i innych już na samym początku mówi o symptomach słabną- 
cej inwencyjności tekstualistycznego paradygmatu literaturoznawczego (nazywając go – 
z dowcipną polisemią – dyskursem „postnym”) i ogłasza zamiar wzbogacenia go o jakości 
nietekstowe. chodzić będzie przede wszystkim o nową, agoniczno-dialogiczną, propozycję 
rozumienia procesu historycznoliterackiego. dyskusje teoretyczne na temat metod konstru-
owania historii literatury – jak zauważa wrocławski badacz – od kilkunastu lat już się prawie 
w polsce nie toczą, a tymczasem, chciałoby się uzupełnić, w świetle kolejnych „rozbiórek” 
pojęciowych obowiązującego dotąd słownika filologicznego coraz bardziej nieuzasadnione 
stają się odwołania do dawniej stworzonych terminów nazywających zmiany w literaturze. 
chęć przedyskutowania tego problemu ocenić wypada jako dowód świetnego rozpoznania 
przez Bieleckiego potrzeb polskiej wiedzy o literaturze, deklaracja „konstruktywnego” podej-
ścia do owej kwestii wzbudza zaś tym większe zaciekawienie.

dość szybko uwagę odbiorcy zwraca postawa, jaką przyjmuje badacz w obliczu różnych 
skomplikowań teoretycznych, a nawet rzekomych „niemożności” dyskursu poststrukturali-
stycznego. przede wszystkim nierzadkie opinie o kresie historii literatury zostają przez 
Bieleckiego oddalone, gdyż uznaje on, że skutkiem krytycznych dyskursów poststruktura-
listycznych jest raczej zwiększenie potencjału historyka literatury. Ma on prawo skorzystać 
z owego potencjału, o ile respektuje w swoich konstrukcjach pojęciowych moc krytycznych 
argumentów wycelowanych w tradycyjny historyzm m.in. przez Haydena White’a czy Ste-
phena greenblatta. Uściślić od razu można, że badacz śmiało podąża w stronę eklektyzmu 
metodologicznego, gdzie bliskie mu kierunki, takie jak studia genderowe, psychoanaliza czy 
pragmatyzm, „stanowią [...] teoretyczne zaplecze. Żaden z tych języków nie zajmuje jednak 
pozycji uprzywilejowanej [...]. dlatego byłbym skłonny określić mój dyskurs mianem i r o-
n i c z n e g o, co znaczy tu: świadomego swojej stronniczości, nieepatującego nią, ale i nie-
skrywającego jej” (s. 176). jednym słowem, Bielecki deklaruje, iż jest kimś zdającym sobie 
sprawę z własnych metodologicznych upodobań, wyjawiającym je, lecz także zdolnym do 
brania ich w ironiczny nawias. 

Rozprawa podzielona została na trzy części zasygnalizowane w tytule. dwie pierwsze 
dotyczą wspomnianego w przytoczonym przed chwilą cytacie „teoretycznego zaplecza”, 
a trzecia przynosi teksty interpretacyjne poniekąd obrazujące proponowaną metodę rozpo-
znawania historyczności literatury. Rozpoczynamy od wywodu na temat fundamentalnej 
zmiany teoretycznej, która polegała na – sprawnie przybliżonym przez Bieleckiego – zanego-
waniu pozytywistycznego i strukturalistycznego modelu nauki o literaturze. W obrębie tego 
przewartościowania pojęcie historii zostało radykalnie sproblematyzowane i pozbawione 
obiektywistycznych znamion. nie ma powodu, aby przypominać te rekonstruowane przez 
badacza, dosyć znane przecież, kwestie, ważne, że ich dopełnieniem okazuje się omówienie 
polskich dyskusji o możliwości lub niemożliwości pisania historii literatury. Bielecki odwo-
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łuje się przede wszystkim do prac Teresy Walas, erazma Kuźmy i Katarzyny Kasztennej, 
a także dzieli się licznymi spostrzeżeniami na temat obecnych prób skonstruowania dziejów 
polskiej literatury nowoczesnej. część ta stanowi przygotowanie do obszerniejszych rozwa-
żań teoretycznych, które w sposób bardziej uszczegółowiony wyjaśniają, na czym polegał 
przełom w myśleniu o historyczności tekstów. Spowodowany został on m.in. przez Foucaul-
ta, mówiącego o warunkach powrotu do historii, przez White’a i Franka Ankersmita, propo-
nujących nowy historycyzm, oraz przez greenblatta, określającego zadania poetyki kultu-
rowej. W części kolejnej, poświęconej dialogowi i dialogiczności, w równie obszerny sposób 
prezentuje Bielecki opracowania Barthes’a, Michaiła Bachtina i Harolda Blooma. pierwszy 
z nich interesuje autora recenzowanej książki w kontekście „interpretacji i autokreacji”. 
drugi – fascynuje jako znawca polisemiczności słowa literackiego otwartego na „Inne”. 
Wreszcie Bloom staje się – niewykluczone, iż najważniejszą – inspiracją dla badacza jako 
twórca modelu literatury jako agonu. 

przedstawiając równie rozbudowane tło teoretyczne, Bielecki przede wszystkim, jak sądzę, 
chciał czytelnie przedstawić „warunki możliwości” współczesnego uprawiania historii litera-
tury. niekiedy jednak rodzi się wątpliwość, czy ów „wykład” – jak autor recenzowanej rozpra-
wy nazywa swe rozważania metodologiczne – nie dotyczy kwestii zbyt powszechnie znanych. 
przykładowo, rozdział poświęcony poetyce kulturowej greenblatta odnosi się do tych tekstów, 
które wybrano do polskiej edycji jego artykułów opublikowanej w „białej” serii „Horyzonty 
nowoczesności”. W pozostałych rozdziałach teoretycznych pojawiają się z reguły ujęcia opar-
te na obfitej bibliografii (interesujący jest zwłaszcza artykuł na temat Foucaulta), niemniej 
omówienie propozycji teoretycznych Barthes’a nawet na podstawie jego licznych wypowiedzi 
znowuż rodzi poczucie zakłopotania. nie dowiadujemy się z owych uwag wiele ponad to, co 
weszło do polskiej świadomości teoretycznoliterackiej przed ponad dekadą, kiedy prace post-
strukturalistyczne tego filozofa były wszechstronnie i wielokrotnie dyskutowane.

Sprawa ta wiąże się chyba także z autokreacją badawczą Bieleckiego. Wzorem niektórych 
poststrukturalistycznych mistrzów autor recenzowanej książki ujawnia swoje poznawcze 
„ja”, co prowadzi czasem do nieco zbyt zamaszystych gestów „twórczych” – aczkolwiek w toku 
lektury dosyć łatwo do nich przywyknąć i je zaakceptować. dodatkowe uzasadnienie owych 
osobistych „odsłon” ma być przecież wynikiem dużej samoświadomości piszącego, który wie 
o własnym perspektywizmie poznawczym i prowadzi grę jego odkrywania. Mniej jednak 
przekonuje autokreacja badawcza, gdy polega ona na zbyt rozbudowanym referowaniu 
poglądów teoretycznych ulubionych autorów – podobne fascynacje nie są przecież przechod-
nie. poczucie panowania nad ujawnioną fascynacją wybranymi metodologiami może zatem 
przesłaniać momenty faktycznego nadmiernego od niej uzależnienia.

dwie pierwsze, teoretyczno-metodologiczne, części książki kończy dobitnie sformułowa-
ny projekt badawczy Bieleckiego. na temat preferowanej metody omawiania dziejów piśmien-
nictwa powiada on: „Historia literatury, którą uprawiam w tej książce, j e s t  n a r r a c y j n a, 
i n t e r p r e t a c y j n a, p e r s o n a l i s t y c z n a  (d i a l o g i c z n a, i n t e r a k c y j n a), e t y c z-
n a, i n t e r t e k s t u a l n a, p o l i l o g i c z n a, i r o n i c z n a  i  e r o t y c z n a  (ale słabo)” 
(s. 167). niewątpliwie, zasada metodologicznego pluralizmu silnie ujawnia się w tej definicji, 
która łączy bardzo różne konteksty współczesnego literaturoznawstwa. W następujących 
później wyjaśnieniach definicja ta wydaje się raczej wskazaniem na szerokie tło teoretyczne, 
na jakim Bielecki chce umieścić własne pisanie historii literatury, niż czymś szczególnie 
ściśle dookreślonym, odnoszącym się do sprecyzowanych metod interpretacyjnych. pewną, 
nieco ryzykowną, swobodę rozpatrywań dokonywanych przez autora recenzowanej książki 
zapowiadają deklaracje w rodzaju: „chodzi o to, żeby czytać i pisać o literaturze, a nie zasta-
nawiać się nad tym, czy wolno czynić tak, jak czynimy [...]” (s. 176). Wydaje się, iż w sytuacji 
metodologicznego „poluzowania” wspomniane wcześniej „warunki możliwości” historii lite-
ratury wykorzystywać da się raczej tylko, jeśli dość ściśle określi się własne procedury po-
znawcze (do tego wątku wrócę po omówieniu części interpretacyjnej). W każdym razie Bie-
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lecki deklaruje, iż spośród wyliczonych cech jego własnego rozumienia procesu historycz-
noliterackiego najważniejszy jest „personalistyczny” charakter zjawisk literackich. dzieła 
widzi badacz w silnym związku z pragnieniami ich twórców, a najbardziej interesujące są 
one dla niego w chwilach „interakcyjnych batalii”, kiedy jawić się mogą jako „permanentny 
agon” (s. 169). Autor omawianej książki twierdzi bowiem, że „h i s t o r i a  l i t e r a t u r y  t o 
h i s t o r i a  d i a l o g ó w  (s p o r ó w) m i ę d z y  p i s a r z a m i  [...]” (s. 171), jego koncepcja 
ma zatem charakter nie tyle dialogiczny czy interakcyjny, ile dialogiczno-agoniczny. W tym 
też miejscu wyraźnie ujawniają się nietekstowe dodatki do poststrukturalistycznego tekstu-
alizmu, jakimi są specyficznie rozumiana podmiotowość autorska oraz agoniczna energia 
pobudzająca piszących. Można powiedzieć, że Bielecki proponuje metodę działania poznaw-
czego, która od samego początku wydaje się interesująca i ambitna, ale zarazem niepokoi 
swoją nadmierną ogólnością. pomimo uwzględnienia w książce dwóch wielkich partii teore-
tycznych właściwie nie jest dostatecznie jasne, jakiego rodzaju praktyki interpretacyjne 
spotkamy w części trzeciej. zakreślone zostało przede wszystkim obszerne pole metodolo-
giczne, na którym znajdować można uzasadnienia owych przyszłych praktyk. Tym większe 
znaczenie dla projektu Bieleckiego mieć będą następujące potem odczytania utworów lite-
rackich.

Trzecia część książki, stanowiąca niemal połowę jej objętości, zawiera szkice, w których 
autor omawia dialogiczno-agoniczne związki gombrowicza i jego dzieł z tekstami takich 
pisarzy i poetów, jak gustaw Herling-grudziński, Tadeusz Różewicz, Tadeusz Konwicki, 
Sławomir Mrożek, grzegorz Musiał i Michał Witkowski. Ten pierwszy z jednej strony obawiał 
się gombrowicza, który przed 1939 rokiem przeraził go przenikliwością przewidywań histo-
rycznych dotyczących bliskiej wojny światowej, z drugiej – stanowił światopoglądowy i arty-
styczny biegun przeciwny jego dokonań. Szczególnie dyskusja nad odmiennym rozumieniem 
twórczości Fiodora dostojewskiego ujawniała bardziej etyczny i konserwatywny sposób 
myślenia autora Innego świata. Różewicz niejednokrotnie otwarcie atakował gombrowicza, 
niekiedy nawet wyszydzając jego postawę, niemniej – jak zauważa Bielecki – na ogólniejszym 
poziomie ideowym i poetologicznym z pewnością był bliski gombrowiczowskiemu upodoba-
niu do otwartych form artystycznych, wyrażał podmiotowość pozostającą w stanie ciągłego 
niedopełnienia itp. Konwicki, dosyć powszechnie łączony z wielkim poprzednikiem od czasu 
wydania Kalendarza i klepsydry, jawi się w odczytaniu Bieleckiego jako pisarz zasadniczo 
odrębny, a nawet obojętny na kwestie poruszane przez autora Kosmosu. z kolei Mrożek 
i Musiał rozpoczynali swoje poszukiwania twórcze od bardzo silnej zażyłości i deklarowane-
go radośnie uzależnienia od dzieł gombrowicza, by stopniowo osłabić owe związki w póź-
niejszym, bardziej zachowawczym formalnie i światopoglądowo okresie aktywności pisarskiej. 

Trzeba z satysfakcją powiedzieć, że w trzeciej części książki jej autor jawi się jako wy-
jątkowo wrażliwy, przenikliwy i sumienny interpretator. Widać, iż znakomicie opanował 
liczne opracowania gombrowiczologiczne oraz bezbłędnie wytropił ślady twórcy Ślubu w teks- 
tach następców. niekiedy w celu prześledzenia zawikłanych związków owych następców 
z wielkim poprzednikiem odwołuje się do mało znanych wypowiedzi, np. do przedwojennej 
recenzji Ferdydurke Herlinga-grudzińskiego, zapowiadającej jego późniejszą dyskusję z gom-
browiczem. Skutkiem owego wysiłku egzegetycznego okazuje się odkrycie nader szerokiego 
pola odniesień i reakcji na utwory gombrowicza. Osiągnięty zostaje przeto przez badacza 
ważny cel perswazyjny – przedstawienie roli dialogiczno-agonicznego modelu literatury dla 
rozumienia procesu historycznoliterackiego. dzieła gombrowicza były dla następców punk-
tem wyjścia do ich własnych zmian poetologicznych oraz filozoficznych, a przynajmniej mogą 
być pomocnym kontekstem interpretacyjnych rozpatrywań owych zmian. 

ponadto – pomimo niewątpliwej fascynacji spuścizną gombrowicza, zdradzanej przez 
Bieleckiego (świadczą o tym zresztą również jego dotychczasowe publikacje naukowe) – po-
trafi on powściągać skłonność do negatywnego waloryzowania krytyki prac autora Ślubu. 
Wydawałoby się np., że w porównawczej analizie dzieł jego i dzieł Herlinga-grudzińskiego 
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twórca Dziennika pisanego nocą jawić się będzie jako reprezentant zbyt tradycyjnej postawy, 
którą łatwo można poddać lekturowej rewizji przy użyciu poststrukturalistycznych i post-
modernistycznych narzędzi pojęciowych. Tymczasem druga część omawianego artykułu 
przynosi kapitalny kontrapunkt dla wcześniejszych uwag wykazujących słabość projektu 
literackiego Herlinga, gdyż wydobywa znane każdemu czytelnikowi skomplikowania pisarskie 
i filozoficzne tego autora oraz jego bezkompromisowość, prowadzącą niekiedy do tworzenia 
tekstów niewygodnych dla każdej opcji światopoglądowej. dzięki temu jak najbardziej moż-
liwa byłaby lektura zbliżająca słownik filozoficzny grudzińskiego do słownika – jak propo-
nuje badacz – Richarda Rorty’ego. W tym miejscu Bielecki objawia jedną z najcenniejszych 
zalet interpretatora: wierność zawikłaniom analizowanych dzieł, ich nieoczywistościom 
i niespójnościom, zachęcającym do otwierania nowych perspektyw ich egzegezy. 

na głównego i najpojętniejszego ucznia czy następcę gombrowicza wyrasta w interpre-
tacjach autora recenzowanego tomu Michał Witkowski. Słynna powieść Lubiewo podjęła 
żartobliwy ton Trans-Atlantyku, ale okazała się przy tym śmielsza w kwestii homoerotyzmu, 
który przez gombrowicza został ograniczony do cudacznej postaci gonzala. Witkowski bar-
dziej otwarcie odwołuje się do kampowych źródeł gombrowiczowskiego śmiechu, a zarazem 
– jak się wydaje – jego związki z twórczością poprzednika nie mają w sobie zadrażnień czy 
symptomów typowych dla Bloomowskiego „lęku przed wpływem” (a jeśli w ogóle, to poniekąd, 
jak zauważa filolog, do wykorzystania jest w tym przypadku figura apophrades – „powrotu 
zmarłych” ás. 279ñ). pisarstwo Witkowskiego stanowi raczej świetną zabawę stylistyką, 
cytatami, postaciami, trybami narracji wykreowanymi przez autora Ślubu. Być może, nikt 
tak szczerze i – co słusznie podkreśla Bielecki – fortunnie pod względem artystycznym nie 
oddał się stanowi rozbawienia gombrowiczowskimi tekstami. 

ponieważ lektura Lubiewa zamyka recenzowaną książkę, będąc rodzajem podsumowa-
nia oraz przykładem najciekawszego twórczo odniesienia do gombrowicza, nieco dokładniej 
wypada przedyskutować wnioski dotyczące historyczności problematyki homoerotycznej 
wyłaniającej się z tekstów literackich obydwu autorów. W zaproponowanym odczytaniu 
kreacja gonzala oraz wątki homoerotyczne występujące w wypowiedziach gombrowicza 
sformułowanych w Dzienniku explicite nosiłyby znamiona swojego momentu dziejowego 
i konkretnego tła kulturowego. Określały i limitowały one możliwość ekspresji wrażliwości 
homoseksualnej. coś podobnego akcentuje Bielecki w interpretacji Lubiewa, w której „ciot-
ki” Witkowskiego byłyby wytworem specyficznych warunków kulturowo-historycznych, nie 
pozwalających na coming out czy na realizację własnych pragnień w formach zapewnianych 
przez współczesne miejsca spotkań i rozrywki gejowskiej. Wniosek ten trzeba wszakże opa-
trzyć dwoma zastrzeżeniami. po pierwsze, kłóci się on z wielokrotnie wypowiadanym credo 
owych bohaterów-bohaterek, preferujących własne usytuowanie kulturowe jako lepiej przy-
stające do ważnych dla nich typów pragnień erotycznych. po drugie, teza podobna może być 
tylko głosem w trwającej dziś dyskusji teoretyków queerowych dotyczącej historycznej 
zmienności kategorii określających homoseksualność. david Halperin zaznaczał, że sam 
termin „homoseksualista” jest tworem wybitnie nowoczesnym, jego definicja stanowi wynik 
modernistycznych praktyk dyskursywnych i upomina się o pamięć i szacunek dla historycz-
nej różnorodności definicji tożsamości homoerotycznych1. eve Kosofsky Sedgwick jeszcze 
poprawiała Halperina, jako że zbyt mocno – jej zdaniem – akcentował on skuteczność no-
woczesnej, tekstualno-dyskursywnej praktyki tworzenia definicji homoseksualizmu, które 
rzekomo wymazywało jego wszystkie poprzednie konceptualizacje. Według tej badaczki hi-
storyczność homoerotyzmu oznacza, że nowoczesną definicję homoseksualizmu należy 
postrzegać jako pole ścierania się narzucanego – oficjalnego, opresyjno-chorobowego – ro-

1 d. M. H a l p e r i n, How to Do the History of Homosexuality. chicago 2004, s. 104–137; zob. tam 
też omówienie polemiki e. Kosofsky Sedgwick.
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zumienia z ujęciami odmiennymi, uruchamianymi przez pamięć i alternatywne doświadcze-
nia kulturowe. Lubiewo wydaje się w tym właśnie sensie bogatsze od końcowego wniosku 
Bieleckiego jako wgląd w historyczną różnorodność doświadczenia homoseksualnego. przy 
okazji, być może, uprzytamnia trudność, jaką jest konieczność wypowiadania dwóch 
sprzecznych pragnień naraz: potwierdzania czy odzyskiwania poczucia ciągłości historycz-
nych doświadczeń homoerotyzmu oraz podtrzymywania wiedzy o jego dziejowej heteroge-
niczności.

Wracam teraz do ogólnego spojrzenia na część interpretacyjną recenzowanej książki – 
część, która, niestety, nie została spuentowana rozdziałem podsumowującym. Wielka to 
szkoda, gdyż pozwoliłby on na zbiorcze przedstawienie dość licznych zalet widzenia procesu 
historycznoliterackiego w perspektywie agonicznej. zarazem brakuje dyskusji nad różnora-
kimi zastrzeżeniami, jakie może budzić omawiana propozycja. O nich pora teraz nieco wię-
cej powiedzieć. przede wszystkim wypada rozpatrzyć problem pewnej anachroniczności 
dialogiczno-agonicznego modelu literatury. Ujęta w bardzo współczesną, poststrukturalną 
siatkę pojęciową kwestia zmiany historycznoliterackiej powodowanej przez napięcia inter-
personalne nieustannie przypomina bowiem o swoim romantycznym pochodzeniu. Bielecki, 
mówiąc o propozycji Blooma, rozważnie odsunął na bok możliwość pełnego zastosowania 
jego sześciostopniowego procesu uniezależniania się od wielkiego poprzednika, niemniej 
zachowując założenie tego badacza o znaczeniu konfliktu „rodzinnego” z mistrzem literackim, 
uaktualnił romantyczne przekonanie o kluczowej roli walki o osobową jedyność i oryginal-
ność. powstały w tamtej epoce projekt antropologiczny rozbudzał pragnienie genialności, 
podsycał potrzebę własnego idiomu językowego, zmuszał w końcu do aktywnego zmagania 
się z osobowo postrzeganym poprzednikiem. Obsesja na punkcie własnego geniuszu, pożą-
danie pierwszeństwa i pozycji wieszcza – wszystko to były elementy charakterystyczne dla 
romantycznej filozofii twórczości. podjęcie ich przez gombrowicza wynikać mogło z jego 
upodobań polemicznych oraz z przekonania, iż walka ze znanymi pisarzami to nadal dobrze 
sprawdzająca się metoda zyskiwania sobie uznania literackiego. nie jestem pewien, czy 
obecnie jest to sąd podzielany tak powszechnie, jak w czasach autora Ferdydurke. Wolno 
podejrzewać, że znajdujemy w tym przypadku anachroniczność postawy samego gombro-
wicza. Ataki na Henryka Sienkiewicza, juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza i innych 
nadal mogły być nośne w środowisku polskich uchodźców powojennych, niemniej dziś 
zmiana w literaturze nie tak często spowodowana zostaje przez spektakularną walkę z daw-
nymi geniuszami. nie oznacza to, iż dla współczesnego myślenia o literaturze spór pisarski 
wcale nie jest istotny, lecz tyle, iż niekoniecznie bywa on postrzegany jako główna metoda 
ożywiania zaangażowania w literaturę oraz wywoływania w niej przekształceń. 

przedstawione przez Bieleckiego interpretacje nawiązań do spuścizny autora Kosmosu 
także właściwie potwierdzają tę obserwację. późniejsi ludzie pióra przeżywali nieraz relację 
z jego dziełami przez pryzmat mocnej osobowości gombrowicza (np. młody Mrożek), jednak 
był to z reguły wczesny etap owych relacji – zwykle potem przekształcały się one w takie 
formy związków twórczych, które wyplątywały tych pisarzy z owego anachronicznego już, 
romantycznego z ducha, sporu o pierwszeństwo. Bielecki przekonuje, iż zwykle odniesienia 
do dzieł „geniusza” gombrowicza nie prowadziły do resentymentu, do trwałej fiksacji na 
punkcie owej spuścizny (o czym chyba niekiedy marzył autor Ferdydurke), lecz przemienia-
ły się np. w przyjemność zabawy stylistyką jego utworów (przypadek Lubiewa). zamiast 
agonu pojawiały się przeto odniesienia różnorodzajowe, raczej nie utrzymywane w konwen-
cji walki o pozycję wieszcza. 

prowadzić to może do wniosku, iż zaproponowany przez Bieleckiego dialogiczno-ago-
niczny model procesu historycznoliterackiego ma wyraźne ograniczenia czasowe. Spuścizna 
gombrowicza byłaby jednym z ostatnich przekonujących świadectw wydolności tego mode-
lu – w następnych dekadach jego znaczenie ulegało wyraźnemu osłabieniu. dlatego propo-
zycja wrocławskiego badacza odnosi się chyba głównie do romantycznego i do części moder-
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nistycznego paradygmatu literatury, a tym samym jest określona historycznie. zarazem 
trafiamy na trop ukrytego w propozycji Bieleckiego pewnego tradycjonalizmu metodologicz-
nego – pomimo tak silnych znamion teoretycznego nowatorstwa jego książki. Otóż śledzenie 
relacji zachodzących między zmagającymi się ze sobą twórcami należało do głównego zesta-
wu zadań poznawczych dawnej filologii, która czuła się zobligowana do rekonstruowania 
sporu Słowackiego z Mickiewiczem, Bolesława prusa z Sienkiewiczem, Karola Irzykowskie-
go z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim i wielu innych. Silnie spersonalizowane (w dawnym, 
przedfoucaultowskim sensie) i agoniczne widzenie spraw literatury wynikało tam przynajmniej 
z dwóch zespołów pojęć metodologicznych. pierwszym była, oczywiście, romantyczna filozo-
fia twórczości, a drugim – ewolucjonistyczna, darwinowsko-spencerowska myśl o zdobywa-
niu dla siebie miejsca w przestrzeni życia literackiego. Obydwie dają się nieoczekiwanie 
uzgodnić z niektórymi założeniami Blooma, niekoniecznie zaś inspirują do całkiem nowego 
widzenia kwestii procesu historycznoliterackiego.

Trochę na marginesie dodam, że jeszcze jednym dowodem na silne zadłużenie gombro-
wiczowskiego agonu literackiego w nieco zbyt dawnych kategoriach byłaby rzecz natury 
genderowej. Bielecki w swoim odczytaniu zestawił autora Ślubu z Herlingiem-grudzińskim, 
Konwickim, Różewiczem, Musiałem, Mrożkiem i Witkowskim, czyli samymi mężczyznami. 
czy nie jest może tak, że badacz dokonał nieintencjonalnej reprodukcji charakterystycznej 
dla gombrowicza zasady wewnątrzmęskiej dyskusji o literaturze? Łatwo byłoby ją przecież 
złamać dzięki prześledzeniu kobiecego „odpisywania” gombrowiczowi w tekstach Manueli 
gretkowskiej czy doroty Masłowskiej. 

dlatego ogólniejsze zastrzeżenie do propozycji Bieleckiego zawierałoby się w obserwacji, 
że jego projekt historycznoliteracki wydaje się zbyt słabo sprecyzowany nie tyle metodolo-
gicznie, ile pojęciowo. problemu nie stanowi eklektyczność teoretyczna, lecz nieokreśloność 
stosowanych procedur interpretacyjnych. O tym, że problem ten nie został chyba dość dobrze 
rozpoznany przez Bieleckiego, świadczyłyby również pewne jego preferencje dotyczące wcze-
śniejszych rozpraw z dziedziny teorii historii literatury. W części teoretycznej recenzowanej 
pracy, gdy autor przybliżał polską dyskusję na interesujący go temat, ze sporą życzliwością 
odnosił się do radykalnie konstruktywistycznej propozycji Kuźmy, który wzorem niklasa 
luhmanna widział w literaturze system samowzbudnych i autotelicznych procesów. nato-
miast znana książka Walas Czy jest możliwa inna historia literatury? potraktowana została 
z zaciekawieniem, lecz zarazem z większą rezerwą, wywołaną chyba mniejszym radykalizmem 
poglądów badaczki, jej nawiązaniami do hermeneutyki oraz wykorzystaniem takich terminów 
jak „ekspresja”. zdecydowanie wyraża to nastawienie osąd zawarty w zdaniu: „pogląd na 
literaturę [...] [jest] bardziej interesujący, bo subwersywny, u Kuźmy, mniej zajmujący, bo 
moralistyczny, w przypadku Walas” (s. 47). po zapoznaniu się z częścią interpretacyjną 
pracy Bieleckiego trudno oprzeć się zdziwieniu wobec takiego waloryzowania wspomnianych 
rozpraw: wszak konstruktywistycznej wizji Kuźmy dość daleko do mocno upodmiotowionej 
– via Bloom – konstrukcji historycznoliterackiej wrocławskiego polonisty, której za to nader 
blisko do propozycji Walas. W całkiem obszernym omówieniu jej pracy zabrakło kluczowych 
dla niej kwestii – „woli twórczości” oraz relacji „wyzwanie”–„odpowiedź” jako mechanizmów 
powodujących zmianę w literaturze2. A przecież badaczka wielostronnie przedstawiła kon-
sekwencje interpretacyjne tej swojej propozycji, dosyć bliskiej także Bloomowskiemu widze-
niu owych spraw. podmiotowości opisywane przez autora Lęku przed wpływem stanowiły 
przecież byty na wskroś wolicjonalne, żądne wielkości i jedyności, tytułowa kwestia „wpływu” 
zawierała się zaś w sugerowanej przez Walas podstawowej sytuacji procesu historycznolite-
rackiego, jakim było „wyzwanie”. Tyle że badaczka rozumiała „wyzwanie” szerzej niż Bloom 
(i Bielecki) rozumie „wpływ”. Obok interpersonalnych komplikacji powodujących, że „wy-

2  T. W a l a s, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993, s. 106–121.
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zwaniem” mogła być fascynująca lub irytująca postać poprzednika, do rangi „wyzwania” 
urastają w praktyce także inne – niezliczone – zjawiska: teksty, prądy i tendencje estetyczne, 
instytucje życia literackiego, nagrody literackie itp. W tym ujęciu usytuowana w pewnym 
„tu i teraz” pisarka czy pisarz „odpowiadali” na to, co w literaturze najgłębiej ich poruszyło: 
niekoniecznie – podkreślę raz jeszcze – musiał to być genialny poeta, któremu zazdrościli 
pozycji wieszcza. dlatego, wbrew deklaracjom Bieleckiego, część interpretacyjna jego książ-
ki bez trudności pomieściłaby się we wciąż aktualnym, jak sądzę, projekcie teoretycznym 
Walas. 

pomimo tych koniecznych zastrzeżeń trzeba na koniec stwierdzić, że praca Mariana 
Bieleckiego bez wątpienia przekonująco przedstawia kierunek możliwych zmian w myśleniu 
o historii literatury. zwrócenie uwagi na agoniczno-dialogiczny wymiar zjawisk literackich 
oraz powrót do podglądania podmiotowych zaangażowań w tworzenie wydają się propozy-
cjami wartymi zapamiętania i kontynuacji. Kłopotliwe okazały się głównie pokrewieństwa 
modelu agoniczno-dialogicznego z dawniejszymi, głównie romantycznymi, projektami lite-
rackimi i literaturoznawczymi. nie dość wyświetlone czy opanowane przez badacza konse-
kwencje owych pokrewieństw osłabiły nieco nowatorstwo rozprawy. jej część interpretacyj-
na dowiodła za to, że prześledzenie interpersonalnych napięć twórczych prowadzi do inte-
resującego i odkrywczego diagnozowania dynamiki wydarzeń w świecie literatury.

A b s t r a c t

TOMASz MIzeRKIeWIcz Adam Mickiewicz University, poznań

AgOnIc HISTORY OF lITeRATURe

The review discusses Marian Bielecki’s book on an agonic theory of literary history. The methodological 
part raises the reviewer’s objections as inspiration with Harold Bloom’s proposals leads in a few in-
stances to a too traditional thought about literary history. By contrast, the interpretive part is consid-
ered successful since as based on relations of some writers with Witold gombrowicz’s works Bielecki 
convincingly presents the importance of literary agon and creative subjectivity for the dynamics of liter-
ary phenomena. 

pAWeŁ RAMS Szkoła nauk Społecznych pAn, Warszawa

lITeRATURA jAKO SzKOŁA ŻYcIA

M a g d a l e n a  R e m b o w s k a - p ł u c i e n n i k, pOeTYKA InTeRSUBIeKTYWnOŚcI.  
KOgnITYWISTYcznA TeORIA nARRAcjI A pROzA XX WIeKU. Toruń 2012. Wydawnictwo 
naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 380, 14 nlb. „Monografie Fundacji na rzecz 
nauki polskiej”. Rada Wydawnicza: janusz Sławiński, lech Szczucki, Wojciech Tygielski, 
Marek ziółkowski.

Książka Magdaleny Rembowskiej-płuciennik jest publikacją wybitną i wysoce oryginalną. 
dzieje się tak co najmniej z trzech powodów. Autorka doskonale wkomponowuje się w usank-
cjonowany model pisania o literaturze, jednocześnie przeformułowuje go w taki sposób, by 
przystawał do realiów dzisiejszych dyskusji teoretycznoliterackich i właściwej dla nich pro-
blematyki (postulat transdyscyplinarności). Rembowska-płuciennik prowadzi swój wywód 
przejrzyście językowo i logicznie, zachowując odpowiednie proporcje między wszystkimi ele-
mentami (wstępem metodologicznym, sprawozdaniem ze stanu badań, własnymi sugestiami 
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i z próbą zastosowania przyjętego modelu w interpretacjach wybranych tekstów literackich). 
Warto wreszcie podkreślić, że wiele uwagi i trudu poświęca próbie (dodajmy, że udanej) od-
nalezienia i uwypuklenia związków między polską a zachodnioeuropejską tradycją intelek-
tualną dotyczącą zagadnień natury ludzkiego umysłu i sposobu jego funkcjonowania.

Poetyka intersubiektywności to książka doskonale pomyślana pod każdym względem, 
także kompozycyjnym. przejrzystość problemowa ujawnia się już w tytułach rozdziałów 
i podrozdziałów, co pozwala czytelnikowi sprawnie poruszać się po całości dzieła. 

Koncepcja Poetyki intersubiektywności jest jasna i klarowna. Badaczka prowadzi nas 
od bardzo ogólnych studiów empirycznych nad ludzkim umysłem (z uwzględnieniem polskich 
autorów), poprzez rozważania nad narracją i umysłem narracyjnym, do analizy konkretnych 
przykładów literackich, w których przydatne okazują się wcześniej wypracowane narzędzia 
metodologiczne. Wszystko zostało poprzedzone wstępem, w którym Rembowska-płuciennik 
nie tylko prezentuje ideę całości projektu, tłumaczy się z części „sprawozdawczej”, ale także 
definiuje podstawowe terminy oraz jasno wyznacza granice swojemu polu badawczemu. 
Istotne w kontekście dzisiejszej nauki o literaturze (i nauk humanistycznych w ogóle) jest 
mocne osadzenie wywodu i całego pomysłu w kontekście społecznym. Tak właśnie udowod-
nione zostaje, że studia literackie nie są oderwaną od rzeczywistości ludzkiej fanaberią, lecz 
stanowią konieczne rozpoznanie i zrozumienie podmiotów społecznych w określonym kon-
tekście kulturowym. W ten sposób potwierdza się spostrzeżenie noëla carrolla, według 
którego literatura, w jednej ze swoich postaci, miałaby być polem doświadczalnym dla życia 
społecznego oraz jednostkowego1.

pierwszy rozdział to próba zdefiniowania umysłu w kontekście polskiej kultury intelek-
tualnej końca XIX i początku XX wieku. po wcześniejszym naszkicowaniu, jak przedstawia 
się stan badań nad tym zagadnieniem w krajach zachodnich, Rembowska-płuciennik świa-
domie nawiązuje do modeli stworzonych przez dwóch wybitnych autorów: Stanisława przy-
byszewskiego oraz Karola Irzykowskiego. Ich teorie umysłu, choć znacznie różnią się od 
siebie, są wyjątkowe, gdyż nie tylko charakteryzują się nowatorstwem wobec późniejszych 
odkryć naukowych, ale również zawierają w sobie elementy pomijane w naukach empirycz-
nych oraz w filozofii analitycznej. jak udowadnia Rembowska-płuciennik, wiele w tym 
względzie zawdzięczają wspomniani autorzy Wilhelmowi Wundtowi i zapoczątkowanej przez 
niego linii myślenia o ludzkiej psychice. najważniejsze z tej perspektywy jest wskazanie na 
historyczność samego pojęcia umysłu, a także na dzieje tego pojęcia. Umysł, szczególnie 
w teorii przybyszewskiego, stanowi rezerwuar historii ludzkiej nie tylko w sensie biografii 
konkretnej jednostki, ale też w sensie gatunku ludzkiego. Umysł staje się zatem czymś 
więcej niż ograniczonym do jednostki terminem, ale niemożliwe jest również zaklasyfikowa-
nie go do pojęć ogólnych, oderwanych od zakorzenienia w rzeczywistości historycznej. Wizja 
przybyszewskiego wydaje się znamienna ze względu na swój biologiczny wymiar. dla autora 
De profundis wszelkie dysfunkcje mają charakter biologiczny. Umysł w tym znaczeniu sta-
nowi wytwór biologii – i do niej w dużej mierze się sprowadza. problem, który staje przed 
współczesnym badaczem wobec tak postawionej tezy, to brak podstawowego rozróżnienia 
na umysł i mózg. nie powinna więc dziwić forma występująca w tytule podrozdziału traktu-
jącego o przybyszewskim: „mitologia mózgu”, skoro krytykuje się w nim założenia takiego 
modelu. z większością twierdzeń Rembowskiej-płuciennik nie sposób się nie zgodzić. Można 
wszakże zastanawiać się, skąd u przybyszewskiego tak skrajnie biologistyczna (choć nie 
wolna od czynników kulturowych) wizja ludzkiego umysłu. W książce odpowiedzi na to 
pytanie, niestety, nie znajdziemy. Warto byłoby jednak wspomnieć o genezie takiego mode-
lu myślenia, w którym przybyszewski pozostaje odosobniony. nieoceniona w tym względzie 

1 N. c a r r o l l, Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. „Teksty drugie” 
2002, nr 1/2 (przeł. J. z i ę b a).
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jest książka Teresy Walas Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905. Au-
torka wykazuje, w jakim stopniu biologistyczne myślenie dekadentów miało swoje zakorze-
nienie w teorii ewolucji i pozytywistycznym naturalizmie. przybyszewski do stworzenia 
własnej pesymistycznej i deterministycznej wizji natury ludzkiej musiał wykorzystać zaple-
cze pojęciowe nauk ścisłych, które dla ówczesnych myślicieli było oczywiste. zazwyczaj 
uwypuklano pozytywne aspekty tak pojmowanej natury ludzkiej. W przypadku części filo-
zofów i artystów zaakceptowanie owego założenia prowadziło wprost do odmiennych, pesy-
mistycznych wniosków mówiących o determinizmie, braku wolnej woli, a wreszcie o odebra-
niu człowiekowi jego cząstki Boskiej, która czyniła go wyjątkowym pośród innych istot 
i jednocześnie stanowiła zasadę indywidualizacji podmiotów.

nie można pisać o wizji umysłu u przybyszewskiego nie odnosząc się do metafizycznych 
źródeł pojęcia. nadmienia o tym Rembowska-płuciennik starając się w ten sposób pokazać, 
że to, co dzisiaj ma znaczenie czysto materialne, było dla tego autora czymś zakorzenionym 
w ponadmaterialnej strukturze. Skutkowało to wspomnianą już dwojakością rozumienia 
pojęcia umysłu. Metafizyczność zapewniała mu ponadjednostkowy charakter i umożliwiała 
zakotwiczenie w nim przypisywanych ludzkości nieświadomych popędów.

Wyeksponowanie właśnie tego elementu pozwala badaczce zderzyć ze sobą wizję umysłu 
przybyszewskiego z rozumieniem tego zjawiska u Irzykowskiego. U autora Pałuby znika 
metafizyczne podłoże, na plan pierwszy wysuwa się zaś społeczny, komunikacyjny oraz 
intersubiektywny charakter. Takie ujęcie stanowi obecnie dominującą tendencję i w tym 
sensie Irzykowskiego można uznać za bliższego współczesności. Wizja ta jest bardzo racjo-
nalna i jednocześnie pozytywistyczna w swoim duchu, co dzisiaj, po lekcji psychoanalizy, 
może uchodzić za najbardziej wątpliwe i wymagające komentarza. dla Irzykowskiego nie 
istnieje „nieświadome” w rozumieniu Freuda i przybyszewskiego, będące rezerwuarem po-
pędów, lecz „niewiadome”, czyli to, co nie podlega w danym momencie aktywizacji. założenie 
takie prowadzi nas wprost do twierdzenia, że przy użyciu odpowiedniego instrumentarium 
(chodzi głównie o metafory naukowe) możliwy jest łatwy i nieograniczony dostęp do tych 
treści. Umysł według Irzykowskiego byłby więc o wiele mniej skomplikowany, a przede 
wszystkim ograniczony prawie wyłącznie do jednostkowego doświadczenia. Są to wszakże 
pozory. Współcześnie, rozwijając podobną do Irzykowskiego argumentację, filozofowie i na-
ukowcy dochodzą do nierozwiązywalnych problemów, wskazujących na trudność czysto 
racjonalnego dowodzenia i definiowania ludzkiego umysłu przy użyciu tylko racjonalnych 
pojęć i terminów.

zasługę Rembowskiej-płuciennik stanowi odtworzenie i przeanalizowanie obydwu kon-
cepcji. Badaczka skupia się przy tym na interesującym ją problemie, nie uwzględniając 
wątków pobocznych. zaletą takiego wywodu naukowego jest klarowność. Ta niezwykła 
umiejętność tworzenia zrozumiałych definicji i terminów oraz prowadzenia przejrzystej nar-
racji okazuje się korzystna dla dalszej lektury. Poetyka intersubiektywności w kolejnych 
dwóch rozdziałach stanowi bowiem w dużej mierze sprawozdanie i analizę dotyczące współ-
czesnych kognitywistycznych teorii umysłu oraz ich związku z teoriami narracji. czytelnik 
staje wobec ogromu odniesień i powiązań, jednak w przeciwieństwie do wielu publikacji 
o podobnym charakterze, podległy one jasnemu uporządkowaniu. Wprawdzie zasypani zo-
stajemy górą odnośników bibliograficznych, wszakże bez trudu można rozpoznać, co będzie 
miało kluczowe znaczenie w dalszej części książki. na podstawie drugiego i trzeciego roz-
działu bardzo łatwo można wysunąć zarzut przeciwko całej monografii twierdząc, że omó-
wienie teorii zachodnich okazuje się bezcelowe, a przynajmniej mało przejrzyste. Trudno 
zgodzić się z takim postawieniem sprawy, biorąc pod uwagę nie tylko brak opracowań tego 
zagadnienia na gruncie polskim, ale też prawie zupełny niedobór tłumaczeń kluczowych dla 
tej materii. Rembowska-płuciennik potrafiła znaleźć równowagę między koniecznością przy-
bliżenia czytelnikowi stanu wiedzy na dany temat a zrozumiałością wywodu i liczbą odwołań. 
nie dość na tym. Autorka recenzowanej pozycji bowiem stara się przedstawiać, jeśli to tylko 

III.indd   253 2014-09-03   14:36:11



Recenzje I pRzeglądY254

możliwe, sprzeczności i dyskusje toczące się na interesującym ją obszarze, zgłaszając swoje 
uwagi, zastrzeżenia oraz propozycje.

Wyjątkowo udane, skuteczne i niezbędne jest to w przypadku rozdziału zatytułowanego 
Umysł narracyjny. Intersubiektywność i teoria narracji. To najdłuższa i zapewne najistotniej-
sza część książki. Wbrew temu, co często słyszy się na polskich uczelniach, teoria narracji 
wcale nie umarła, a jej strukturalistyczne początki mają niemałe znaczenie dla zrozumienia 
współczesnych procesów poznawczych. nie jest tak, że założenia twórców polskiej szkoły 
komunikacji to przeżytek pseudonaukowych rojeń. choć sama narratologia ma dzisiaj zu-
pełnie inny charakter (nakierowana została bardziej na pragmatykę niż na szukanie trwałych 
zasad i budowanie powszechnie obowiązującej gramatyki dzieł literackich), to wiele z jej 
dokonań nabiera niebagatelnej wartości dla dzisiejszych badaczy kognitywnych. Rembow-
ska-płuciennik pokazuje, że żywe są wciąż myśli i teorie również polskich literaturoznawców. 
zwraca uwagę na potencjał drzemiący w ich pismach, które niejednokrotnie zostały zapo-
mniane lub są niedoceniane, a które wydają się aktualne w perspektywie prowadzonych na 
zachodzie badań.

element rewizyjny to niejedyny i nie najważniejszy wątek omawianej części książki. 
Wprawdzie ma on istotne znaczenie przy próbie zrozumienia zmian zachodzących w polskim 
i światowym literaturoznawstwie, to wszakże jego głównym celem jest prezentacja zagadnie-
nia intersubiektywności, jego miejsca we współczesnej narratologii oraz próba przystosowa-
nia zastanych modeli na potrzeby autorskiej koncepcji. dla polskiego literaturoznawcy 
młodego pokolenia wychowanego na poststrukturalizmie i dekonstrukcji zaskakujący wyda 
się już zapewne sam zasięg i specyfika współczesnej narratologii. jak wskazuje Rembowska-
-płuciennik, ma ona charakter empiryczny, a jej przedmiotu analizy nie stanowią przede 
wszystkim literackie struktury, ale poznawcza natura tychże. nie powinno nas więc dziwić 
włączenie w obszar zainteresowań zagadnień socjologicznych czy psychologicznych, skupia-
jących się na odbiorcy, jego reakcjach psychicznych i fizycznych, a także badanie wpływu 
narracji na struktury społeczne. zakodowane wyobrażenia o narratologii i strukturalizmie 
jako odciętych od zewnętrza okazują się błędne nie tylko z perspektywy historycznej (teksty 
polskiej szkoły komunikacji są tego dobrym przykładem), ale też z perspektywy aktualnie 
prowadzonych rozważań. jednocześnie badacze zajmujący się tą problematyką chętnie do 
swoich teorii włączają zagadnienia związane z kulturowymi teoriami, zmieniając tym samym 
metodologię z wewnętrznej na otwartą na nowe tendencje i zdobycze współczesnych nauk.

Opisaną zmianę doskonale widać w kluczowym dla rozważań zawartych w Poetyce in-
tersubiektywności połączeniu narzędzi i założeń współczesnej narratologii z naukami kogni-
tywnymi. Interdyscyplinarne podejście pozwala analizować narrację jako silnie zakorzenio-
ną w doświadczeniu ludzkim. W ten sposób odchodzi się od czysto tekstowych analiz na 
rzecz pragmatycznego i doświadczalnego charakteru tego procesu. Implikuje to liczne 
zmiany, także w zakresie pojęć. W postnarratologii funkcjonalistyczną kategorię aktanta 
zajmuje egzystent, którego definiuje się jako „fikcyjną reprezentację ludzkiej świadomości: 
osobowego centrum poznania, percepcji, emocjonalności”2. Inny jest również główny przed-
miot analiz. już nie językowe reprezentacje umysłu stanowią ośrodek zainteresowań, ale 
świadomość rozumiana jako medium poznawcze autora i odbiorcy. W centrum uwagi stoi 
podmiot tworzący tekst, a nie tekst będący co najwyżej zniekształconym odbiciem stanów 
ludzkiej świadomości. niezwykle ciekawe okazuje się badanie styku tych dwóch horyzontów 
procesu literackiego. jedną z najistotniejszych zmian, o jakich wspomina w swojej książce 
Rembowska-płuciennik, jest przyjęcie tezy, iż świadomość ludzka ustrukturowana została 
narracyjnie, narracja literacka zaś stanowi odzwierciedlenie jej funkcjonowania na różnych 
poziomach swej językowo-tekstowej konstrukcji. Twierdzenie to ma odpowiednik w niektórych 

2 Ibidem, s. 82.
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nurtach filozofii przyjmujących założenie o prymarnie językowym charakterze nie tylko 
ludzkiego doświadczenia, ale także językowej strukturyzacji ludzkiej świadomości. Sama 
autorka recenzowanej książki nie jest bez granic oddana takiemu stanowisku i twierdzi, że 
ludzki umysł działa także na poziomie przedjęzykowym. na podstawie przywoływanego 
stanu badań, wymienianych koncepcji oraz przyjmowanych założeń pogląd ten wydaje mi 
się nie do utrzymania, choć na rzeczową polemikę nie ma tu miejsca.

Filozoficzna podbudowa dzisiejszej narratologii kognitywnej uwidacznia się w wielu 
momentach i na różnych poziomach. Odpowiada to zmianie paradygmatu, jaka dokonała 
się w latach sześćdziesiątych XX wieku. W miejsce obiektywnej wizji rzeczywistości wchodzi 
jej zsubiektywizowany odpowiednik; sens i znaczenie lokowane są nie po stronie autora czy 
tekstu, ale po stronie odbiorcy, a ich przetwarzanie zależy w dużej mierze od pozatekstowej 
wiedzy czytelnika; jednostkowa interpretacja (nawet nie prowadzona w zgodzie z ustalonymi 
zasadami krytycznymi) ma większe znaczenie niż ustabilizowane odczytania, gdyż to te 
pierwsze są w stanie powiedzieć nam więcej niż sam tekst. gdyby należało podsumować 
zmiany w jednym zdaniu, trzeba by było stwierdzić, że głównym przedmiotem narratologii 
kognitywistycznej okazuje się realny (nie projektowany przez tekst, idealny) czytelnik ze 
swoim uwikłaniem w świecie relacji międzyludzkich i społecznych.

Tak opisana zmiana pozwala badaczce na postawienie głównej tezy: narracja jako pole, 
na którym osiągalne staje się (niczym w laboratorium) zbadanie możliwości komunikacji 
międzyludzkiej w danym otoczeniu społecznym z uwzględnieniem takich kategorii, jak em-
patia, wczucie się w drugiego człowieka czy wreszcie oddziaływanie środowiska na określony 
rodzaj narracji. Moją wątpliwość budzi w tym miejscu fakt, że choć Rembowska-płuciennik 
mocno akcentuje wpływ zewnętrznych kategorii na podmiot czytający, to w swoich analizach 
prowadzonych w ostatnim rozdziale książki nie uwzględnia tych zmiennych. Autorka wyczu-
lona jest na tekstowe znaczniki wpływów środowiskowych, uwarunkowań postaci oraz sa-
mego narratora, jednak nie zostaje przerzucony most, który łączyłby tekstowe realizacje 
z ich rzeczywistym funkcjonowaniem w przestrzeni fizykalnej (czy połączenie takie jest 
w ogóle możliwe?). W ten sposób rodzi się problem związany z przekładem będącym, w moim 
mniemaniu, najważniejszym pytaniem, na które w książce nie znalazłem odpowiedzi.

jednakże analiza konkretnych narracji powieściowych z uwzględnieniem perspektywy 
studiów kulturowych to majstersztyk w wykonaniu badaczki. Korzystając z propozycji au-
torów wspominanych w książce, Rembowska-płuciennik sama wypracowuje podział mode-
li narracji z uwagi na intersubiektywność komunikatu. problem, na jaki odpowiadają owe 
schematy, to dostęp narratora do świadomości postaci, mający być równoważnikiem nasze-
go dostępu do świadomości innych ludzi. Opisanych i przedstawionych za pomocą grafów 
jest pięć modeli: projekcyjny, symulacyjny, identyfikacyjny, separacyjny oraz eksternaliza-
cyjny. Wszystkie one zostały scharakteryzowane w dość prosty sposób, mimo to czytelnik 
na tym etapie lektury może mieć problemy z ich przyswojeniem oraz przewidzeniem szansy 
na ich zastosowanie do analizy tekstów literackich. Ułatwieniem w tym wypadku byłoby 
zaprezentowanie większej liczby bardziej rozbudowanych przykładów poddanych interpre-
tacji. Wprawdzie autorka recenzowanej książki w dalszej jej części stara się klarować wąt-
pliwości, na które natknął się czytelnik, nie zmienia to jednak faktu, że początkowo może 
on poczuć się zakłopotany. na pierwszy rzut oka niezrozumiałe grafy okazują się przydatne 
w momencie, gdy Rembowska-płuciennik analizuje w ostatnim rozdziale przykłady zaczerp-
nięte z literatury. Bardzo łatwo daje się wrócić wtedy do teoretycznych wywodów i zoriento-
wać się w podstawowych założeniach.

Interpretacje samych tekstów są najwyższej jakości. czytelnik nie powinien mieć naj-
mniejszego problemu z ich zrozumieniem. Badaczka zwraca uwagę na najmniejsze elemen-
ty, pozornie nieznaczące, bądź pełniące wyłącznie funkcję opisową, takie jak nazwy własne 
oraz zaimki (określane w tekście jako „przełącznik perspektywy narracyjnej”), wyraźnie 
wskazujące na niedostrzegalne prawie przeskoki, które mają niebagatelne znaczenie w ko-
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gnitywnej teorii narracji. W książce Poetyka intersubiektywności istotna jest „psychizacja 
przestrzeni”, czyli nasycenie jej subiektywną treścią, pozwalającą na interpretację świado-
mości narratora bądź postaci. podobną rolę odgrywają wszelkie informacje o elementach 
niewerbalnych, takich jak ruch, mimika, emocje czy otoczenie dostarczające niezliczonych, 
niezbędnych informacji.

W części interpretacyjnej recenzowanej książki autorka redefiniuje niektóre z pojęć 
tradycyjnej szkoły strukturalistycznej. Tak więc nie mamy już do czynienia z obiektywnym 
narratorem trzecioosobowym, lecz z jego osłabioną wersją, w której ogromne znaczenie ma 
usytuowanie, sposób mówienia czy dobór słów. Ważniejsze jest jeszcze, w moim przekonaniu, 
przeciwstawienie „strumieniowi świadomości” – „strumienia percepcji”. O ile pierwszy odno-
si się do swobodnych myśli, o tyle drugi dotyczy impulsów sensualnych odbieranych przez 
bohatera. przeniesienie akcentu z tego, co językowe, na to, co sensualne, ma wskazać, zda-
niem badaczki, elementy wstydliwe, ukrywane, cenzurowane przez język i w związku z tym 
nie mogące przeniknąć do komunikatu. Wiemy bowiem, że „obiektywność subiektywizmu” 
strumienia świadomości jest pozorem. dużo łatwiej kontrolować myśli niż ruchy ciała. Teza 
ta daje się sfalsyfikować w przestrzeni komunikacji międzypodmiotowej, jednakże jest trud-
na do obrony w odniesieniu do dzieła literackiego. Aby móc przyjąć to twierdzenie, należa-
łoby poczynić wiele zastrzeżeń dotyczących autora, instancji narracyjnych, odbiorcy, 
a wreszcie badacza-odbiorcy.

Sposób czytania tekstów proponowany przez narratologię kognitywistyczną jest dosko-
nałym przykładem połączenia najlepszych cech strukturalizmu i studiów kulturowych. 
dokładna i szczegółowa analiza tekstowa (której tak dzisiaj brakuje) może dostarczyć wiedzę 
nie tylko o środkach retorycznych, ale także o związkach tekstu z rzeczywistością poza- 
tekstową. Współczesne badania każą nam postrzegać literaturę jako doświadczenie odmien-
nych scenariuszy, różnych dróg myślenia i czucia, niekoniecznie tych zbieżnych z naszym 
doświadczeniem.

Wprawdzie w omawianej pozycji pojawiają się nieścisłości oraz niewystarczająco opra-
cowane założenia filozoficzne, mimo to książka Rembowskiej-płuciennik jest rzetelnym 
przedstawieniem i reinterpretacją studiów kognitywistycznych oraz narratologii. dodatkowo 
przypomina o polskiej szkole teorii literatury łączącej rzetelność metodologiczną, bardzo 
uważne czytanie tekstu, operowanie teoretycznym instrumentarium przy jednoczesnym 
wyciąganiu wniosków o charakterze ogólnym, a nie tylko tekstowym. Badaczka przywołuje 
doświadczenia polskich twórców, czego wynikiem jest rzetelna i klarowna rozprawa, która, 
korzystając z wielu źródeł, przedstawia koncepcję autorską literatury rozumianej na sposób 
kognitywny z mistrzowskimi analizami wybranych tekstów literackich. Można mieć nadzie-
ję, że z inspiracji Poetyki intersubiektywności powstaną studia wykorzystujące wypracowa-
ną przez Rembowską-płuciennik metodologię czytania tekstów literackich.
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lITeRATURe AS A ScHOOl OF lIFe

The review focuses on a few key elements of Magdalena Rembowska-płuciennik’s book which, accord-
ing to the reviewer, prove the monograph’s exceptional value. The elements are as follows: reinterpreta-
tions of polish concepts of brain’s cognitive abilities (by przybyszewski and Irzykowski) from the per-
spective of contemporary cognitive sciences; applicability of polish structural school for the most recent 
narrative studies; constructing a model which couples narratives with the cognitive experience of indi-
viduals derived from their everyday life. 
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